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 26حزيران..ذكرى حترير القنيطرة

• علي املزعل
يف ال�ساد�س والع�شرين من حزيران
ع��ام  1974رف��ع القائد العربي حافظ
الأ�سد علم التحرير يف �سماء القنيطرة
عا�صمة اجلوالن احلبيب و�سط ح�شود
جماهريية غفرية زحفت �إىل اجلوالن
من كل املدن والقرى على امتداد الوطن
الكبري ...وكان ذلك اليوم ثمرة يانعة
من ثمار حرب ت�شرين التحريرية التي
�شكلت حمطة هامة يف تاريخ ال�صراع
م��ع امل�����ش��روع ال�صهيوين العن�صري مبا
حملته م��ن نتائج ع�سكرية و�سيا�سية
م��ات��زال تفاعالتهاحتى ه��ذه اللحظة
حتكم �أحداث املنطقة وم�ساراتها حيث
عملت القوى الدولية الداعمة للم�شروع
ال�صهيوين ومنذ اللحظات الأوىل ،على
اح��ت��واء نتائجها و�إجها�ض منجزاتها
مب��ا يخدم الأم���ن ال�صهيوين وحلفائه
يف املنطقة ..وال نبالغ �إذا قلنا �أن ما
ن�شهده اليوم من حرب كونية �إرهابية
على ���س��وري��ة العربية ت���أت��ي يف �إط��ار
احتواء نتائج حرب ت�شرين وانت�صارات
املقاومة يف لبنان وفل�سطني ...وال�سيما
النتائج الفكرية والنف�سية التي نه�ضت
م��ع ال��ق��ذائ��ف الأوىل حل���رب ت�شرين
وتر�سخت م��ع عبور املقاتلني خطوط
الدفاع ال�صهيونية يف اجلوالن و�سيناء،
ح��ي��ث �شكل ه���ذا االن��ت�����ص��ار ال��ق��اع��دة
الأ�سا�سية لنهو�ض ثقافة امل��ق��اوم��ة،
وحتمية الت�ضامن ال��ع��رب��ي ،والبعد
القومي للق�ضية الفل�سطينية ..ون�ستطيع
القول باخت�صار �شديد �أن حرب ت�شرين
���ش��ك��ل��ت ح���ال ً
���ة م���ن ال��ن��ه��و���ض ال��ق��وم��ي
على امل�ستويات الثقافية والع�سكرية

وال�سيا�سية وعززت حالة الإنتماء بكل
م��ا يعني ذل���ك م��ن ق���درة ع��ل��ى حتقيق
الن�صر و�إ���س��ق��اط امل�����ش��روع ال�صهيوين
يف املنطقة ،وق��د ب��دا ذل��ك وا�ضح ًا يف
املمار�سة ال�سيا�سية والع�سكرية التي
�أعقبت احل��رب ...،ولعل �أهم التجليات
التي �أرع��ب��ت ال��غ��رب اال�ستعماري كما
نعتقد هي حالة النهو�ض اجلماهريي
وانتعا�ش احل��رك��ة ال�شعبية العربية
ب��ع��ي��د ًا ع��ن ت��وج��ه��ات ال��ن��ظ��ام الر�سمي
العربي و�ضوابطه الإقليمية والدولية،
 .....على �أن حرب ت�شرين التحريرية
مل ت���أتِ من ف��راغ .بل ج��اءت ا�ستكما ًال
ل��ك��ل امل���ع���ارك اخل���ال���دة ال��ت��ي خا�ضها
اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ع��ل��ى �أر����ض
اجل���والن ب���دء ًا م��ن ح��رب الإن��ق��اذ عام
 1948وما �أعقبها من حالة اال�شتباك
اليومي على طول خط وقف �إطالق النار
مع العدو ال�صهيوين ...ففي عام 1951
كانت الغارة الكربى على البطيحة ويف
عام  1960كانت معركة التوافيق ،ويف
ع��ام  1961كانت معركة تلك النريب،
ويف ع��ام  1965كانت معارك الطريان
فوق طربية ،ويف عام  1967كانت حرب
ح��زي��ران ...و�صو ًال �إىل حرب ت�شرين
التي �شكلت رد ًا حا�سم ًا على الهزمية،
و�أ�س�ست لتاريخ عربي جديد عنوانه
الأ�سا�س :القدرة على املقاومة وحتقيق
االنت�صار.
و�إذا كنا اليوم نحتفل بذكرى حترير
القنيطرة البا�سلة ف�إننا ن�ستذكر بكل
الفخر واالعتزاز �أيام ت�شرين اخلالدات،
وبطوالت جي�شنا ،و�شعبنا ال��ذي �صنع

االنت�صار ...،وال�شهداء العظام الذين
���ص��ن��ع��وا ب��دم��ائ��ه��م ال��ط��اه��رة �أي��ام��ن��ا
القادمات.
و�إذا ك��ان��ت القنيطرة رم���ز ًا هام ًا
م��ن رم����وز ان��ت�����ص��ارن��ا و���ش��اه��د ًا �أب��دي�� ًا
على عن�صرية االح��ت�لال ال�صهيوين
ووح�شيته.
ف���إن رمزيتها ال��ي��وم ت���زداد �أهمية
وه��ي تواجه احتال ًال جديد ًا وتدمري ًا
�أك�ث�ر همجية م��ن قبل �أدوات الكيان
ال�صهيوين ،وقوى الإره��اب الظالمي يف
املنطقة ،و�إذ كنا ن�شعر بالكثري من احلزن
والكثري من الغ�ضب فما نزال ن�ؤمن ب�أن
هذه املدينة البا�سلة �ستظل ً
راية مل�سرية
التحرير الظافرة ،و�ستنه�ض كغريها من
امل��دن التي دمرها الطغاة عرب التاريخ
مثل هريو�شيما وناغازاكي ولينني غراد
وهانوي وغريها من املدن التي نه�ضت من
جديد لت�ؤكد ق��درة ال�شعوب على �صنع
احل�ضارة وبناء احلياة ودح��ر الغزاة،
و�سنظل نتطلع بكل الثقة والأم��ل �إىل
تلك اللحظة احلا�سمة ال��ت��ي يرتفع
فيها علمنا العربي فوق �أر���ض اجلوالن
احل��ب��ي��ب ....و�إىل تلك اللحظة التي
نعود فيها لرنى وجوهنا يف مياه طربية
التي ما تزال حتمل �صدى �أ�صواتنا ،وعلى
�شواطئها �آثار خطانا ونثار �أحالمنا.
حت��ي��ة �إىل ال��ق��ن��ي��ط��رة يف ذك���رى
حت���ري���ره���ا ..وك����ل ال��ت��ح��ي��ة لأه��ل��ن��ا
ال�صامدين يف اجلوالن ولأ�سرانا الأبطال
خلف ق�ضبان االحتالل وجلي�شنا البا�سل
الذي ما يزال يحمل راية التحرير حتى
هذه اللحظة.

حروب املرتزقة
• زبري �سلطان
احلروب حاجة ملحة و هامة للدول الر�أ�سمالية الكربى
من �أجل حتقيق جملة من الأه��داف اخلارجية و الداخلية ,
فا�ستمرار �إ�شعال احلروب و التوترات و ال�صراعات يف بلدان
العامل ؛ يعني لها ا�ستمرار الرفاهية ,بتدفق الأموال,وزيادة
يف تراكم ال�ثروات يف البنوك,كما يعني لها تعزيز القوة و
تعاظمها من خالل تطوير نوعية ال�سالح ,مما يجعلها دول
قوية متلك تر�سانة هائلة من الأ�سلحة  ,ت�سمح لها با�ستمرار
التحكم يف م�صري العامل,وال�سيطرة و الهيمنة على القرار
الدويل.
احلروب حاجة ال�ستمرار دوران عجالت م�صانع ال�سالح,
و �ضرورة لتطوير تقنياته وحتديثه با�ستمرار.مما يزيد يف
�صفقات بيع الأ�سلحة,و تراكم املال الربحي,وانتفاخ جيوب
�أ�صحاب �شركات ال�سالح و البنوك.والقاعدة التاريخية تقول:
(كلما ات�سعت دائرة احلروب و التوترات الدولية,ازداد الطلب
على الأ�سلحة و خا�صة احلديثة و الأكرث فتك ًا  ,و ترتفع قيمة
العقود �إىل ع�شرات املليارات من الدوالرات).
�إنّ ا�ستمرار احل���روب يعني لتلك ال���دول توفري العمل
لع�شرات املاليني الذين يعملون يف �شركات ال�سالح ،حيث
يعمل يف الواليات املتحدة وحدها خم�سون مليون عامل .و�إذا
توقفت احلروب ،فهذا �سي�ؤدي �إىل خ�سارات هائلة ل�شركات
ال�سالح التي وظفت مئات املليارات من ال��دوالرات يف �صناعة
ال�سالح  .و�إىل ت�سريح ع�شرات املاليني من العمال  ,و�إىل
زيادة ن�سبة البطالة و قيام املظاهرات و االحتجاجات يف تلك
الدول ,وا�ضطراب الأمن و ت�شكيل تنظيمات �سيا�سية معادية
حلكومة تلك البلدان .

ال�س�ؤال ملاذا تتفجر احلروب و ال�صراعات كالرباكني يف
خارطة العامل عامة و يف دول العامل الثالث خا�صة؟� .إنها
ت�سعى و تعمل و تخطط لإ�شعال احلروب ,فما �أن تتوقف حرب
حتى ت�شتعل حرب جديدة .
وت�شتعل احل��روب اليوم يف العديد من البلدان العربية
منها(ك�سورية و العراق و ال�صومال و ليبيا و اليمن وم�صر),
وهي خمتلفة عن حروب القرن املا�ضي  ,فقد ا�ستخدمت الدول
الكربى وبع�ض الدول الإقليمية التابعة لها �شركات املرتزقة
لتحارب بالنيابة عن جيو�شها النظامية كما كان يجري يف
القرون املا�ضية و حتى العقد الأول من هذا القرن.
لقد �أدركت الواليات املتحدة من خالل جتاربها وتدخلها
الع�سكري املبا�شر يف العديد من بلدان العامل الثالث � ,أن
لهذه احلروب تكاليف باهظة ب�شري ًا .مما يثري ال��ر�أي العام
الأمريكي وبعد كل قتيل من اجلنود الأمريكيني,فقد كانت
املظاهرات و االحتجاجات الكربى �ضد احلكومة الأمريكية
تعم مدن الواليات املتحدة الأمريكية خالل حرب فيتنام و
ّ
كمبوديا و العراق وغريها نتيجة �سقوط ع�شرات الآالف من
اجلنود الأمريكيني.
لهذا تفتق الذهن ال�شيطاين الأمريكي و الغربي ب�ضرورة
�إيجاد البديل الب�شري يف حتقيق �أهداف امل�شاريع اال�ستعمارية
و الهيمنة و ال�سيطرة على بلدان العامل الثالث .باال�ستعانة و
اال�ستعا�ضة باملرتزقة بد ً
ال من اجليو�ش النظامية .فاملرتزقة
يحققون لها كل الأهداف دون �أن تخ�سر جندي ًا واحد ًا  ,وال
البقية �.........................................ص22
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�آ راء

«التطابق بني جوهر و�أهداف تنظيمي «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» الإرهابيني،
ي�شري �إىل �أنه ال يوجد بني هذين التنظيمني �أي فرق جوهري ومن يعتقد �أن
هناك معار�ضة معتدلة فهو يتوهم وهو على خط�أ كبري لأننا يف نهاية الأمر نرى
�أن الأ�سلحة التي ت�أتي �إىل ما ت�سمى «املعار�ضة املعتدلة» تنتقل مبا�شرة ب�شكل
�أو ب�آخر �إىل �أولئك الذين يقطعون الر�ؤو�س بطرق خمتلفة ويح�صلون على هذه
الأ�سلحة �سواء باملال �أو بال�سيطرة عليها �أو بح�صولهم على ح�صتهم منها.»...

 بنيامني بوبوف –(كاتب رو�سي)
رئي�س مركز �شراكة احل�ضارات يف جامعة العالقات الدولية
«ال�سعودية وقطر مت��والن ب�سخاء تنظيمي «داع�ش» و«جبهة الن�صرة»
الإرهابيني ،وقناة (اجل��زي��رة) القطرية حت��اول الآن ب�شكل مكثف ووا�ضح
الرتويج لـ «جبهة الن�صرة» على �أنها طرف معتدل ،مع �أنَّ الواقع يبني �أنها فرع
«تنظيم القاعدة» الإرهابي يف �سورية..
والعراقيون �أ�صبحوا يدركون �سيا�سة (احلرب وال حرب) الأمريكية! على
تنظيم داع�ش الإرهابي م�شرية �إىل �أن ما ي�سمى التحالف ال��دويل� ،ضد هذا
التنظيم الإرهابي مل يحرز تقدم ًا»...

 ترييزا �سبين�سيرتوفا –(كاتبة ت�شيكية)
«الو�ضع يف اململكة ال�سعودية الذي هو يف مهب العا�صفة ،لن يتم �إنقاذه �إ َّ
ال
من خالل ما �ستلج�أ �إليه حتم ًا الواليات املتحدة الأمريكية ،حر�ص ًا على مملكة
الرمال التي وجدت لتبقى بنظر �أمريكا ،خ�صو�ص ًا �أن حكامها خا�ضعون ب�شكل
مطلق ودون �أي نقا�ش للأوامر الأمريكية ،ما يهيء حالي ًا ،قد يفاجئ الكثريين
من املراهنني ال�سذّ ج ،الذين ت�صوروا �أن اململكة دولة قوية قادرة على الت�صدي
لإيران و�أمريكا مع ًا عرب العمل على �إف�شال املفاو�ضات التي جرت بينهما حول
الربنامج النووي الإيراين»

 �سلوى خليل الأمني –(كاتبة لبنانية)
«الإدارة الأمريكية وحلفا�ؤها ال يف�ضلون اخليار العقالين يف �سورية والعراق
وليبيا ،هذا احلل الذي ا�سا�سه ت�شجيع احلوار واال�ستمرار باملفاو�ضات بني كافة
الأطراف ولي�س �إلغاء �أي طرف ،وبالتايل اخلروج بحكومة جتمع كل الأطياف،
هذا اخليار ال يروق �أبد ًا للمحافظني اجلدد �أن�صار التدخل اخلارجي الليربايل
يف �سورية والذين يواجهون ب�سخط الراي العام يف بالدهم ب�سبب االنتقائية
التي ميار�سونها ...فعندما يتعلق الأمر بالأنظمة امللكية الفا�سدة فممنوع �أن
يكون هناك معار�ضة! ...وعندما يتعلق الأمر ب�إ�سرائيل فال يجب انتقادها على
قتل الفل�سطينيني!!
�أما يف �سورية ،فه�ؤالء املحافظون اجلدد باركوا وامتدحوا التقدم الذي
حترزه املجموعات امل�سلحة املدعومة من ال�سعودية وتركيا والواليات املتحدة
ذاتها وغريها من الدول الغارقة يف دماء الأبرياء من ال�سوريني ،ومل يكتفوا
بذلك وح�سب ،بل هاجموا الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما وبقوة لتق�صريه يف
القيام بعمل ع�سكري �ضد �سورية»...

 روبريت بريي –(كاتب �أمريكي)
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الفتاوى التكفريية
ماهيتها و�آثارها وكيفية التخل�ص منها

•معروف نا�صر

وملا كانت بع�ض خملَّفات الفتاوى التكفريية ظهرت
خ�لال ه��ذه الفرتة وزاد ظالمها و�أ�صبح احلديث فيها
مبتناول �أيدي اليافعني والأطفال قبل الكبار كان لزام ًا
علينا التو�ضيح ح�سب احلال.
ف�شعبنا و�أهلنا يف �سورية احلبيبة �شعب معطاء
يحب وطنه و�أه��ل��ه وج�يران��ه ،والن�سيج
وك��ل ف��رد فيه
ّ
يحب الكل من
،والكل
متما�سك
ن�سيج
ال�سوري
االجتماعي
ّ
م�سلمني وم�سيحيني وغريهم ،وهم �شعب حمافظ دينياً
واجتماعي ًا واجلميع يعي�ش حتت �سقف الوطن بحرية مل
يعرفوا التكفري والتع�صب الأعمى  ،وبالنتيجة نحن �أمة
و�سط وقد جاء اليوم امل�ش�ؤوم الذي �أراد فيه �أعدا�ؤهم
�أن ين�شروا ظالمهم وجهلهم و�سرعان ماوجدوا �أنف�سهم يف
مواجهة العدو و�أذنابه و�أمام �أزمةٍ كربى حتتاج للوعي
والعقل والت�ضحية وح�شد كل الإمكانيات......
ً
رحمة للنا�س وليتمم اهلل به
جاء الدين يف الأ�سا�س
مكارم الأخالق التي كان يت�صف بها العرب يف جاهليتهم
الأوىل وهي ال تزال ع�صية على بع�ض امل�ستعربني �أحفاد
املنافقني.
وقدِ م التكفرييون واملفتون بغري احلق و قتلوا العقل
والقلب و�أب��اح��وا �أك��ل حلم الإن�سان للإن�سان وتعاملوا
مع ال�شذوذ واجلن�س ك�أنه حالة طبيعية لدى الإن�سان
وال ي�ستطيع �أن يتحكم بغريزته فهو بال قلب وال عقل
وال�أخالق�..إنه يتعامل فقط وفق الغريزة تلك الغريزة
ال��ت��ي ال حتتكم ال ملنطق العقل وال لقيم �أخالقية
�إن�سانية.
و�إ�سالمنا
ينادون بالإ�سالم وال�سوء فــــــــعلهم
كطالق
مــــــــــنهم جميع ًا
ِ
�ضالع
ف�إ�سالمهم باجلهل واحلــــــقد
ٌ
و�إ�سالمنا بالعــــــلم وال�سلــم مرتقي
مـــــــنهم
ويفتون با�سم الدين والدين
ُ
براء ،فــــــــــما منهم لربه يـــتَّقي
ٌ
�إنهم ال يريدون الإ�سالم احلقيقي بل يغتالون العامل
الإ�سالمي لأنهم يخافون من مواجهته لهذه الفتاوى
(كجهاد النكاح -وعدم دخول الفتاة �إىل الغرفة التي
يوجد فيها والدها من دون والدتها و�إباحة قتل كل من
يدور بغري فلكهم املظلم وقطع الر�ؤو�س والذبح وغريها
الكثري) هذه الفتاوى لي�ست مناق�ضة للدين الإ�سالمي
احلقيقي فقط بل مناق�ضة لكل ال�شرائع ولكل ما ميت
للح�ضارة والإن�سانية ب�صلة .
زمـن قد �ش ّوهوا الدين
ال ي�ستوي النور والظلمات يف ٍ
علــن
يف �س ٍّر ويف ِ
يفتون ما �أفتى ابلي�س اللعني علــــــى
الفتـــــن
ذبح وقتلٍ ليزكوا حالــــــة
ِ
ٍ
يقــــــر بــــــه
دين
�إفتا�ؤهم لي�س من ٍ
ّ
والوثــن
ومل يكن من عهود اجلهل
ِ
جاءنا من عمــــــــق مزبلــــــةٍ
ف�إنه َ
وكالعفـــــن
بجراثيـــــــــم
مليئـــــةٍ
ِ
ٍ
�إن هذه الثقافة التي يوردونها من خالل ثوابتهم
املزعومة هي دليل �أكيد ووا�ضح على توافقهم وان�سجامهم
مع ما يخطط لنا �صهيوني ًا.
�إنها عملية اغتيال حقيقي لأخالقيات وقيم وعقل
املواطن العربي؛ �إذ �إنهم ا�ستغلوا انغالق الفكر لدى
بع�ض فئات ال�شباب يف املجتمع العربي ل�ير ِّوج��وا لهم
ثقافة بديلة هي ثقافة الكراهية التي تقوم يف جوهرها
�أ�سا�س ًا على ـ اجلهل املطلق ـ لأن الثقافة هي منتوج �إن�ساين
والإن�سان هو وحده الذي يتمتع ب�إنتاج الثقافة.
هذه الفتاوى تفكك املجتمع وجتعل البنت تخاف
�أب��اه��ا وحت��ول الب�شر �إىل �أع���داء يرتب�صون ببع�ضهم
ب��ع�����ض�� ًا�..إن ه��ذه ال��ف��ت��اوى �أول م��ا تالم�س الدعامة
الأخالقية والفكرية للمجتمع العربي عموم ًا وال�سوري
خ�صو�ص ًا.
نعم هذه الفتاوى ت�ستلب العقول وتغني ال�شهوات
وت�سلب الفرد �إن�سانيته وما من �سبيل للتخل�ص منها �إال
بالعودة �إىل حقيقة الإ�سالم واتّباع م�صادرنا الدينية
وابتغاء الوجه احلقيقي للإ�سالم وك��ل دي��ن �سماوي،
وب�صورة عامة ال بدّ من الإدراك احلقيقي حلجم امل�ؤامرة

علينا والتفكري العقلي ال�سليم ون�شر الوعي الذي تتطلبه
املرحلة وحتليل مايدور حولنا حتلي ً
ال دقيق ًا و�صحيح ًا.
كما قلنا �أع�لاه فقد ج��اء امل��دَّ ع��ون للدّ ين وباعوا
دينهم لل�شيطان فقد �أ�صبح من امللمو�س ولي�س من قبيل
االفرتاء �أن بع�ض رجال الدين ابتعدوا عن الدين القومي
ووقعوا يف م�ستنقع اجلهل والتع�صب الأعمى بعيد ًا عن
الدين والعلم والعقل الوعي والإدراك.
وقد �أ�شار االخت�صا�صيون �إىل �أن الفتاوى الدينية ال
ي�صح �أخذها �إال من العلماء والفقهاء فالفتاوى اخلاطئة
التي ت�صدر عن �أنا�س من غري �أهل العلم ترتك �آثار ًا �سيئة
و�أ�ضرار ًا فادحة يف الفرد واملجتمع كاالعتداء واجلر�أة
على دين اهلل وح��دوده و�شيوع الباطل وظهوره مبظهر
احلق ومكانه واالبتعاد عن الطريق ال�صحيح والقومي
واالبتعاد عن العلماء والفقهاء.
ً
و�أ�شار االخت�صا�صيون �إىل �أن هناك �آثارا اجتماعية
ونف�سية �سلبية و�سيئة تطول خمتلف �أف��راد املجتمع
وال�سيما الأبناء ال�صغار وال�شباب وتنبع هذه الآث��ار
ال�سيئة من خ�صائ�ص الفتاوى الدينية اخلاطئة التي
ت�أتي على عك�س خ�صائ�ص النف�س الب�شرية فال�شبان
يجدون يف هذه الفتاوى ما يخالف الطبيعة الب�شرية
والنف�س الإن�سانية ال�سو َّية فالإن�سان بطبيعته يبحث عن
الي�سر يف حياته ومبا ير�ضي �ضمريه فيما يتعلق بحياته
اليومية؛ وت�أتي بع�ض هذه الفتاوى قا�سية فجة تتنافى
مع �أب�سط القيم الأخالقية والإن�سانية فالفتوى التي
جتيز قتل �إن�سان متهد الطريق للق�ضاء على حياة هذا
ال�شخ�ص فهي لي�ست متهيد ًا لالنحراف وح�سب بل هي
ت�سعة �أع�شار الطريق �إليه؛ فاملجرم احلقيقي لي�س من
ي�ضغط على الزناد يف الع�شر الأخري من م�شروع االغتيال
بل هو ال�شخ�ص الذي �أطلق فتوى القتل.
وبينَّ االخت�صا�صيون �أن الأبناء يبحثون يف �أعمار
�صغرية عن الهوية النف�سية كي يجدوا لأنف�سهم مكان ًا
يف ه��ذا العامل وم��ا يثري غ�ضبهم ر�ؤي��ة �شخ�ص يعتدي
على �آخر �أو ي�سيء �إليه �أو يكذب فما بالك عندما تكون
الفتوى بهذه ال�شدة والق�سوة!..
فيا �أيها ال�شباب ...
�أنتم عماد كل �شيء يف ه��ذا الوطن؛ عماد الدين
واحل��ي��اة والعلم لأن��ك��م متتلكون الطموح فعليكم �أال
تنجروا وراء تلك الفتاوى الداعية للعدوان والإث��م
ّ
وا�ستغالل طاقاتكم بل انظروا �إىل الوطن نظرة الأم
احلا�ضنة لأطفالها و�أبنائها كي تت�ضح ر�ؤي��ة الأم��ور
وحقائقها وك�شف زي��ف م��ا ي��روم��ون م��ن تفتيت بنية
ال�شعب ال�سوري العظيم ال��ذي ال ميكن �أن ي�ساق ملثل
تلك الدعوات لأنه وا ٍع مدرك ملا يحاك �ضد نهج �سورية
��ي على تعاليم الأدي��ان
و�شعبها فاملواطن ال�سوري ر ِّب َ
ال�سماوية ال�سمحة على الرغم من بع�ض االختالفات �أو
تعدد املذاهب والطوائف؛ وغاية الأديان الوحيدة هي
الو�صول �إىل طريق اهلل فلم يف�ضل يوم ًا دين ًا على دين
�أومذهب ًا على مذهب فاحرتام الديانات على الرغم من
خالفاتها واجب على كل فرد .
«مادمت حمرتم ًا حقي ف�أنت �أخي �آمنت باهلل �أم
�آمنت باحلجر»
فالأديان ال�سماوية كانت وما تزال ت�سمو بالروح
الإن�سانية والنف�س الب�شرية �إىل ف�ضاءات امللكوت العليا.
ما من عربي حقيقي و�سوري خمل�ص �إال ويبكي على
ما جرى ويجري يف �سورية احلبيبة....
وما جرى ويجري ال ميتّ ب�صلة �إىل دين وال �أنبياء
وال ر�سل ....
كلّ
أهم من ما يف احلياة من
�أيها النا�س �...إنّ الوطن � ّ
معاين وقيم..
ملاذا احلقد والبغ�ض والتع�صب والتكفري...ولو �أراد
اهلل �أن يخلق النا�س مذهب ًا واح��د ًا لفعل ولكن ....له
كل احلكمة  .....وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا �إن
�أكرمكم عند اهلل �أتقاكم ......
هل من التقوى �أن تفعلوا ما تفعلون؟! � ....أيها
اخلطا�ؤون ــ ومن اخلطائني التوابون ــ عودوا �إىل ر�شدكم
�إىل عقلكم � .....إىل وعيكم ....عودوا �إىل وطنكم.
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ِ
العداء املطلق للم�شروع القومي
يعمل �سيا�سيو �أمريكا ومثقفوها املتع�صبون جاهدين ،ووفق نظرية اال�ستعالء على
�شيطنة العرب وامل�سلمني ،وتدمري ثقافتهم احل�ضارية وفق مقابلة �أجريت مع الباحث
الأمريكي (برنارد لوي�س) يف (2005/5/20م) حني و�صفهم ب�أنهم «ق��وم فا�سدون
مف�سدون فو�ضويون ال ميكن حت�ضرهم ،و�إذا تركوا لأنف�سهم ف�سوف يفاجئون العامل
املتح�ضر مبوجات �إرهابية تدمر احل�ضارات وتق ّو�ض املجتمعات .وكذلك ف�إن احلل ال�سليم
للتعامل معهم هو �إعادة احتاللهم ،وا�ستعمارهم ،وتدمري ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها
االجتماعية� .إنه من ال�ضروري �إعادة تق�سيم الأقطار العربية والإ�سالمية �إىل وحدات
ع�شائرية وطائفية وا�ستثمار التناق�ضات العرقية والع�صابيات القبلية والطائفية
فيها» ...فامل�شروع اال�ستعماري الغربي عمل ،ويعمل دائم ًا على �شيطنة العرب وامل�سلمني،
وت�شويه قيم العروبة ومبادئ الإ�سالم .وقد و�ضع اخلطط الكفيلة ب�إجناز هذا الهدف يف
الأبحاث والدرا�سات ،والإعالم ،والأدب ،وال�سينما والفن ،و�أفالم الكرتون ...ومن ثم �أراد
الغرب الذي ّ
تلطى وراء القيم (الإن�سانية) �أن يو�صم العرب بكل العيوب واملفا�سد التي
تتعر�ض لها الب�شرية ...ومن هنا �سخَّ ر �أحداث (� 11أيلول 2001م) لذلك كله ،وجعل
تنظيم (القاعدة) و�سيلته الأوىل لذلك وانطلق من �أفغان�ستان �إىل الوطن العربي.
وهذا الأ�سلوب يف �أهدافه ومنهجه؛ وطبيعته لي�س مقت�صر ًا على العرب وحدهم
بل جعلته الدوائر ال�صهيونية والغربية والأمريكية ـ قدمي ًا وحديث ًا ـ و�سيلة ناجعة
ل�شيطنة خ�صومها وو�صفهم ب�أنهم �أبال�سة ومتوح�شون يعيثون ف�ساد ًا يف الأر�ض ما يفر�ض
على العامل �إقامة التحالف الدويل للق�ضاء عليهم ...هذا ما مار�سوه مع �أملانيا �إبان عهد
(هتلر) ومع رو�سيا �إبان نظام (االحتاد ال�سوفيتي) ،وميار�سونه مع العرب دائم ًا .ولعل
الأح�لاف التي تقودها �أمريكا اليوم تعرب عما تقدم كله؛ �إذ مل تعد �أهدافها خمفية
على �أحد �إن ت�أمل بها جيد ًا ...ثم �إن حتالفها مع التيارات التكفريية يعدّ الأخطر يف
هذا ال�ش�أن �سواء جتلى بتحالفها مع (القاعدة) يف �أفغان�ستان �أم مع حركة (الإخوان
امل�سلمني) يف م�صر ،وحزب النه�ضة يف (تون�س) وتنظيم (داع�ش) الإرهابي يف العراق
ثم يف �سورية ،وما ي�سمى (اجلي�ش احلر) و(اجلبهة الإ�سالمية) (وجبهة الن�صرة) يف
�سورية.
لذلك كانت مراكز الأبحاث اال�سرتاتيجية ت�صوغ اخلطط التي ت�ستند �إليها م�صالح
الإدارة الأمريكية لإ�شاعة الفو�ضى اخلالقة على �أن تكون ــ غالب ًا ــ ب�أيدي التيارات
التكفريية املتطرفة والإرهابية .فالإدارة الأمريكية غيرّ ت �أ�سلوبها القدمي يف العدوان
على العرب...
و�إذا كان الكيان ال�صهيوين عدو ًا �صريح ًا للأمة والوطن ف�إن التيارات الإرهابية بكل
�أ�شكالها متثل عدو ًا مفرت�ض ًا لها بكل ت�صرفاتها .وهذا ما يظهر يف فكر التيارات الإ�سالمية
التكفريية ،واحلركات االنف�صالية والعرقية املتعددة وممار�ساتها الإجرامية التي تقع
يف خانة الأهداف ال�صهيونية .و�إذا كانت الإدارة الأمريكية و�ضعت اخلطط الحتواء
التيارات الإ�سالمية املتطرفة ف�إنها مل تطلب منها �أي تغيري يف �أجندتها للق�ضاء على
امل�شروع القومي العربي فهذه الأجندة الفكرية تلبي �أهدافها يف الوقت الذي حتافظ
على �سالمة الكيان ال�صهيوين .وال �شيء �أدل عليه من �أحداث العراق امل�ؤملة؛ وال�سودان
امل�ؤ�سفة ،ومن ثم ما يجري اليوم من �أحداث دموية يف �سورية ما كانت لتكون لوال �أنها
جاءت يف خدمة الكيان ال�صهيوين و�إعالنه للوطن القومي لليهود؛ وهو ما يطلق عليه
(الدولة اليهودية).

4

"ال�سنة الثالثون"

العدد2015/6/21 "1445" :م 4 -رم�ضان 1436هـ

ال�صورة والتعبري املعا�صر
� ُ
أدب ّ

ق�ضايا و �آراء

در�س الأ�شواق العاتية؟!..

• �أحمد علي حم ّمد
ثمة م�سافة فكرية وا�سعة قطعتها
الآداب املعا�صرة  ،ميكن عدها حد ًا فا�ص ًال
بني ما ي�سمى بالطور احلداثي الذي غدا
اليوم جزء ًا من تاريخ الأدب العاملي  ،وما
ميكن ت�سميته بالأدب املعا�صر احلايل ،
�أو طور ما بعد احلداثة  ،الذي ميز نف�سه
بامليل ال�شديد �إىل ثقافة ال�صورة وفل�سفة
ال ّلغة الب�صرية  ،والواقع �أنّ �آلية التعبري
بال�صورة يختلف اختالف ًا وا�سع ًا عن
التعبري الفني الت�صويري التقليدي  ،وهو
أمر ينه�ض فارق ًا �آخر بني الآداب احلديثة
� ٌ
والقدمية � ،إذ ال�صورة يف الآداب القدمية
و�سيلة للتعبري و�أداة من �أدوات التو�صيل  ،يف
حني �أنّ ثقافة ال�صورة ُتف�ضي �إىل لون من
نقد القيم والأيدلوجية  ،وتنه�ض بال�شك
املعريف لت�أ�سي�س منهجية جديدة لبلوغ
املعرفة الع�صرية  ،قائمة �أ�ص ًال على ال�شك
املعريف  ،وقد جتلت تلك الثقافة يف الرواية
املعا�صرة بطريق نبذ الأ�شكال ال�سردية
التقليدية التي انتهجتها احلداثة  ،وال�سيما
يف اخلروج عن الوحدة املنهجية �إىل �ضرب
من التنوع املعريف والتخلي عن اال�شرتاطات
ال ّلغوية  ،واخلروج ً
كلية على ال�شكل الفنّي
والتاريخ وال�سياق يقول ليوتارد  »:الفنان
والكاتب يعمالن الآن من دون قواعد من
�أجل ت�شكيل و�صياغة قواعد جديدة»(.)1
لقد �أف�ضت نزعة ال�شك يف الآداب
احلديثة �إىل تطور النزعة النّقدية  ،ومن
َث ّم بروز الوعي الإن�ساين �إزاء امل�شكالت
املعا�صرة من خالل اجلانب التفاعلي الذي
جنم عن الفنون الب�صرية التي انتهجت
�أ�سلوب ًا جديد ًا يقوم على �إلغاء اجلانب
التف�سريي للن�صو�ص  ،وباملقابل �إ�شاعة
التعلق بال�صورة املادية التي من �ش�أنها �شدّ
�إح�سا�س املتلقي �إىل �أفكار ور�ؤى ال ميكن
للو�سائل التقليدية �إ�شاعتها  ،ذلك لأنّ
الآداب التقليدية حتاول �أن تبلغ القارئ
بكل �شيء � ،سواء �أكان ذلك بطريق الق�صد
�أم بطريق الإجناز  ،ومن هنا نه�ض امل�سرح
املعا�صر بثقافة ال�صورة على نحو ما ي�شري
فا�ضل �سوداين يف مقالته املن�شورة على
ال�شابكة ( ، )2وقد تعر�ض �إىل �أفكار كثرية
يف هذا املو�ضوع ميكن �إيجازها على النّحو

الآتي:
1ـ �أكد �صموئيل بيكيت يف ن�صو�صه
الب�صرية نظرية ب�صرية الكتابة للن�ص
امل�سرحي الذي ُيعد �أ�سا�سا ملرتكزات النّ�ص
الب�صري الذي نفكر فيه  ،وهو الذي كتب
ن�صو�ص ًا ب�صرية بحث من خاللها يف الوجود
املطلق للأ�شياء .
2ـ الن�ص امل�سرحي يف مرحلة ما بعد
احلداثة ن�صان :ن�ص ب�صري وعر�ض ب�صري
ومتفاعل  ،وهو قبالة الن�ص امل�سرحي
احلداثي الذي يقوم على ن�ص �أدبي وعر�ض
تقليدي ومتفرج هام�شي .
3ـ املتفرج املتفاعل هو الذي يبحث عن
ال ّلذة الفكرية لب�صريات الن�ص  ،والعر�ض
لي�س لتقدمي الأجوبة  ،و� مّإنا البحث عن
الأ�سئلة امل�صريية التي مينحها الن�ص
والعر�ض للمتفرج � ،إذن الن�ص والعر�ض
الب�صري هما اللذان ي�صنعان متفرج ًا
متفاع ًال .
4ـ الن�ص امل�سرحي غري الب�صري ن�ص
�أدبي مغلق  ،لأنّه يتحدث بالو�سائل الأدبية
عن ّ
كل �شيء  ،ويقدم الأجوبة واحللول
والنتائج ملختلف امل�شاكل  ،من دون �أن
تكون هنالك انزياحات وفجوات ميكن
مل�ؤها بالر�ؤيا �أو حتّى بالتداعي الب�صري ،
وعلى هذا النّحو فهذا ال�ضرب من النّ�صو�ص
امل�سرحية ال ُيكتب بلغة م�سرحية ب�صرية
وال يتعامل مع ف�ضاء العر�ض الب�صري ،
و� مّإنا يتعامل مع ف�ضاء الأدب والتبا�ساته
ال�سردية  ،ومينع �أي تف�سري ظاهراتي  ،ومن
ثم فال ُيعنى مبيتافيزيقية اخليال الب�صري
.
5ـ م�سرح ما بعد احلداثة بح�سب
اقرتاح �أنتونني �أرتو  :هو الذي ت�سحق فيه
ال�صور املادية العنيفة �إح�سا�س املتفرج
وتبهره وت�شده �إىل دوامة القوى العليا.
وهذا الذي يدعونا بالتفكري بامل�سرح
الب�صري.
 .6ن�ص م�سرح احلداثة ُكتب حتت
ت�أثري الأطر الأدبية التي تهمل الو�سائل
الب�صرية  ،وجعلها يف خدمة البعد
التف�سريي لل�صياغة الأدبية وامل�ضامني
الواقعية والنف�سية  ،وعليه ف�إنّ ذلك

ال ي�سمح للمخرج �أو املمثل بالتعبري عن
الإمكانات الب�صرية التي ميكن �أن يتكامل
فيها العر�ض مع الأ�سرار الإبداعية للج�سد
.
 .7م�سرح ما بعد احلداثة من �ش�أنه �أن
ي�ضع املتفرج املتفاعل يف قلب العامل املعا�صر
 ،وذلك من خالل تداعيات الر�ؤيا الب�صرية
للمخرج و�إبراز الإمكانات التي ّ
ت�شكل ال ّلغة
الب�صرية من خاللها  ،ومن َث َّم ّ
ت�شكل ات�صاال
بني خياليني :خيال املتفرج واملمثل وذاكرة
الأ�شياء من جانب واملخرج من جانب �آخر .
 .8يف العر�ض الب�صري يربز اجل�سد
وكينونة الأ�شياء يف الف�ضاء الب�صري
الإبداعي بو�صفه ذاكرة ج�سدية تعمق
مفردات الت�أويل املو�سيقي واللوين والظل
والنور وغريها من الأن�ساق الأخرى .
وبعد� :أدب ال�صورة �أ�سلوب فني
معا�صر � ،أجرى تعديالت كثرية على
وظيفة ال�صورة � ،أبرزها نقلها من حيز
التف�سري والت�أويل �إىل حيز ال�شك  ،وبلغة
�أخرى مل تعد ال�صورة اليوم و�سيلة �شكلية
للداللة على م�ضمون معني  ،بل �أ�ضحت هي
امل�ضمون نف�سه  ،بيد �أنه م�ضمون خمتلف
يت�شرب �إ�شكاليات احلياة املعا�صرة وميت�ص
رحيق �أزمة الأفكار اجلديدة التي تريد �أن
تنقل للمتلقي كل ما ا�ستجد �أو ما �سيكون
جديد ًا مبهر ًا يف قابل الأيام  ،وكما �أن لكل
ع�صر منطقة وو�سائله يف التعبري عن ذلك
املنطق  ،ف�إن الع�صر احلايل �أراد متثيل
منطقه بال�صورة لتغدو غاية ما ي�سمو
�إليه  ،و�أظن �أن الوقت مل يحن بعد لتقدمي
تقومي مو�ضوعي لثقافة ال�صورة يف الآداب
احلديثة  ،ذلك لأنها �إىل يوم النا�س هذا يف
ال تزال تلبث خما�ض التجريب .
-1اال�سرتاتيجيات ال�سردية و�سيا�سة
التمثيل يف رواية ما بعد احلداثة ـ �أماين �أبو
رحمة « ال�شابكة العنكبوتية 2010/5/24
.2الن�ص الب�صري وتداعيات الذاكرة
املطلقة يف م�سرح ما بعد احلداثة د.فا�ضل
�سوداين ال�شابكة العنكبوتية 6ـ11ـ2007

•ح�سني عبد الكرمي
ألب�س
ال�سفر �شه َّية احلياة ،و� َ
يو َم التحق بالأكادميية الع�سكرية ،علّق على عتبة َّ
الأب �سل�سا ًال من االنتظارات ،و�أهدى �أمه� ،أقراط ًا من اللهفة و�أ�ساور من رجوع ..بعد
خم�س �سنوات...
ً
قرية من بروق و�أمطار و�شهادات تقدير وبطوالت �أ�شجار وثمار وقناديل..
عا َد
(غدير) �أو عدنان �أو �سلهب �أو علي �أو �شلهوب �أو عمر �أو عمرو �أو عمران �أو
حممد �أو خلدون �أو خالد �أو الـ ح�سني وحم�سن وجعفر و ...و� ...إىل ماال نهاية من
الت�سميات والتو�صيفات والتو�صيات ،الغياب يف قرى ال�ساحل والداخل ،يف ال�سهول
واجلبال ،يف الن�ساء والرجال ،يف اجلراح واخليال ،يف الواقع واملحال ،ال�شهادة وطن
يف البقاء ،وثقافة عنيدة يف ال�سخاء واالرتقاء والنماء...
الـ (غدير) عقد بكاء يف عنق حبيبته ،ولآلئ يف جيد البلدات املرتامية على
جانبي القلوب والدروب ،من حلب �إىل دم�شق ...ودا ٌع واحد راعد واعد كرمى لوطن
خالقُ ،يبدع غدير ًا ونهر ًا و�آالف اجلداول..
يبتكر ب�ساتني واقعِه على مقربة من الغيب ،وبعد وقبل و�أثناء حما�ضرات
وطنٌ
ُ
الغيب ..لعلَّه ال يرت ّيث يف معادلة نرث الأ�شواق وزراعة الكرامة يف الوجدانات
والنا�س والأر�ض ..يف �سفوح ال�شرف ومفاهيم احلكمة الوطنية..
نجب َّ
كل الب�ساتني
اليبا�س اخلبيث ،هذه الأيام ،وهذه الأعوام لن يهزم وطن ًا ُي ُ
والغدران والأنهار ،ويتواعد مع الغيب النظيف لتوثيق الواقع بالكرامات والإن�سانية،
التي د ّونها ٌ
عظيم من ال�شهداء ،والبطوالت والأبطال...
جيل
ٌ
مل �أزل منذ ر�أيتُ الـ (غدير) وهو ُي�صادق �أحالمه ور�ؤوى حقول البالد اجلميلة،
ً
مزدحمة على املداخل ،وعند حدود الغيوم واملواجع..
�أرى املوا�سم
ينجب الغدران والأنهار وال�سواقي والبهاء والبكاء البطويل ال�شبيه
وطنٌ
ُ
بال�سخاء وال�سماء ،لي�س ينح�سر �أو ينك�سر �أو ميوت ب�ضربة همجية �أو عدوان..
ٌ
مغر ٌر به..
نفط ّ
�سوريا حبيبة �أبنائها الأنهار والكروم واملخلوقات العظيمة ،وحبيبة الأجيال،
بكل فنون الغيا َبات من �أجل ِّ
التي ت�ؤمن ِّ
كل احل�ضورات والبقاءات..
�سوريا ل�ؤل�ؤة يف عنق الزمن الإن�ساين ،مهما تواط�أت االنحطاطات والهمجيات..
حبيبتنا اجلميلة مثل �أعرا�س املطر الإلهي الأزيل ..ننهل من عواطفها
القليل ،النادر ،فتكتفي حياتنا وحتيا الأرواح وتنه�ض الأيام والقناعات والنظافة
ال�شريرة القاتلة؟!..
�صر على حتدي الثقافات ّ
والثقافات احلميدة ،التي ُت ُّ
ً
ً
رجولة واحدة �أو فقد ًا واحد ًا �أو عائلة �أو �أ َّم ًا
طفولة واحدة �أو
ال�شهيد ال يرتك
ُ
فقط� ..إنَّه ُي�ؤ ِّل ُف َّ
كل الطفوالت والرجوالت والعائالت والأ َّمهات..
ع�صي على التو�ضيح� ،إ َّ
ال حني ت�شرحه
غيب
الراحلني
قوامي�س
الفقد يف
ٌ
ٌّ
الكرامة العاتية و�صرخة الفداء� ..شهامة ال�شهيد ُتعلّم ال�شهامات وتبني الأعرا�س
ُعر�س ًا ُعر�س ًا وبيت ًا بيت ًا ،وتعتني بالإميان �أجمل االعتناء ،وت�صرخ عالي ًا يف وجه
الفكر الأ�سود والقتل الفجائعي ..عند مفرتق الدم ُتولدُ الدروب ويت ّعهدُ الرعد
بالهطل واالخ�ضرار وح�ضارة الب�شر و�أخالق ال�شجر وا�ساطري الع�شق املورقة!!..
الغدران والأنهار والب�ساتني ال حتتمل لغة التوديعات االعتيادية ،لأنَّها
تتحالف مع �أقوى اللقاءات ،ويتحقق لها اللقاء والرخاء ،رغم ًا عن الفناء واجلبناء
والبلهاء ال�ضعفاء...
هل بو�سع � ِّأي حزين ،مهما تفا�صحت �أحزانه �أن يمَ َّر �إىل جوار غدير ،دون �أن
تنبث �شفتاه بال�ضفاف والأ�شجار و�أبهة الأنهار والينابيع؟!

الإ�شـــــاعة ..والطابور اخلامـــ�س
ت�شكل الإ�شاعة مادة يتداولها النا�س يف فرتة زمنية معينة ,وتظل
حقيقة حتى يثبت العك�س من �صحتها ,وحتدث �صدمة وذهول �أحيان ًا
يف حياتهم,ويف تغيري مزاجية املجتمع على نطاق وا�سع ,والإ�شاعة هي
ا�شغال النا�س بخرب ي�صبح مثار اهتمام فيما بينهم ,كما يحدث �شرخ ًا يف
منظومة القيم التي يتبناها ,لت�ساهم �إىل حد كبري يف ايجاد التناق�ضات
فيما بينهم ,وي�سري اخلرب بني مر ّوجيه على �أنه حقيقة واقعة ال ريب
فيها ,وجاءت الت�سمية املرادفة للإ�شاعة املوجهة بالطابور اخلام�س
وارتبط هذا امل�صطلح منذ عام 1935م يف احلرب الأهلية التي كانت
تدور رحاها يف ا�سبانيا عندما حا�صر “فران�سي�س بيكو” مدينة “مدريد”
ب�أربعة طوابري ,واعتمد على الطابور اخلام�س يف الداخل من خالل
اال�شاعة واملعلومات التي تثني النا�س عن املواجهة بعد ورود �أنباء تكون
لي�س يف �صاحلهم ,وتزرع اخلوف والرعب فيما بينهم ,واجها�ض عزميته,
لي�صبح غري قادر على املواجهة ,وهذه اخلطط التي ت�ستخدمها كل الدول
يف حروبها عرب التاريخ ,و�أخذت �أ�شكا ًال متعددة ومتفاوتة ومعقدة �إىل
حد كبري لي�صعب على املجتمعات املتخلفة تفنيد مفرداتها ,وك�شف
�أهدافها وغاياتها.
وتنت�شر الإ�شاعة بني النا�س ب�سرعة كالنار يف اله�شيم ,ويكون

مالم�س ًا لق�ضاياهم� ,أو مبا يتوج�سون منه خيفة ,وت�ست�سيغه الأ�سماع,
ويدفع املرء الف�ضول لل�س�ؤال عن اخلرب م�ستو�ضح ًا� ,أو الت�أكد منه,
وم�ضيف ًا �إليه ت�أويالته وتف�سرياته ,فالإ�شاعة تكرب بعدد الذين
تناولوها و�أ�ضافوا عليها ,وبهذا الدور تتف�شى وفق متوالية هند�سية,
و�سرعة الأخبار ال�سيئة تنت�شر �أكرث من التي حتمل الأخبار اجليدة� ,أما
م�صدرها �شخ�ص ما ال ُيعرف م�صدرها ,وتتناقلها الأو�ساط االجتماعية
�سراً ,وتلقى ا�ستح�سان ًا عند البع�ض من باب احل�سد وال�ضغينة والت�شفي
مي�س بع�ض الأ�شخا�ص والرموز وامل�ؤ�س�سات واملجتمعات.
مبا َّ
الإ�شاعة جتوب جمتمعات و�أخرى ,ولكنها تبقى يف ح ِّيز جمتمع
معني بها ,وال تتعدى اجلغرافيا االجتماعية املوجهة �إليهم ,وال تنتقل
يف جمتمع لي�س له م�صلحة فيها,وت�ستهدف �شريحة وا�سعة منهم,
وت�سري ب�سرعة �أكرب فيما بني �أفراد املجتمعات املتخلفة� ,أما املجتمعات
املتقدمة تختلف �أ�ساليب الإ�شاعة فيها ,و�إذا انتقلت ف�إنها تتناق�ص كلما
�سرت بينهم,وت�أخذ و�سائل متعددة تتنا�سب مع تقدم هذه املجتمعات يف
و�سائل الإعالم واحلروب االقت�صادية التي جتري بني الدول ,وخا�صة
�أثناء احلروب ,فمث ًال ا�شاعة اعتقال �أ�شخا�ص �أمنيني وع�سكريني� ,أو
هروب بع�ضهم ,وقد تـُن�سب �صفات و�أفعال لبع�ضهم الآخر كاالن�شقاقات

• عيد الدروي�ش

واالنتحارات وال�سرقات ,واتهام ال�سلطة بذلك ,لغاية يف نف�س من ر َّوج لها,
�أو ا�شاعة الإ�ساءة لبع�ض النا�س بت�سريب �أخبار عن ق�ضايا مت�س ال�شرف
وغري ذلك ,مما ي�صعب احلديث فيها جهار ًا لعدم �صحة اخلرب وال ُيعرف
م�س بيت
م�صدره ,ويحتاج �إىل مقومات وعنا�صر ,وما حديث الإفك الذي َّ
النبي حممد “�ص” �إال من باب اال�شاعة والنيل من مكانة النبي “�ص”.
ومن باب خطورتها على احلياة االجتماعية ,ومبا ت�صيب كرامة
الإن�سان �أو تدفعه للنيل من الآخر من خالل تلك الإ�شاعة فقد حذّ ر منه
الدين الإ�سالمي يف هذا اجلانب ويف حمكم التنزيل ,قال تعاىل “و�إذا
جاءكم فا�سق بنب�أ فتبينوا خ�شية �أن ت�صيبوا قوم ًا بجهالة وت�صبحوا
على ما فعلتم نادمني”.
هناك و�سائل حديثة يقوم بها املجتمع اليوم من خالل القنوات
الف�ضائية واالذاعة  -وكلمة �إذاعة من ذيوع اخلرب -ويهدف �إىل تر�سيخ
مفاهيم ومعطيات وال�تروي��ج لها على �أنها �أفعال �صحيحة ,وترتبط
مبقومات مبا ال يتنافى مع دوافع وهواج�س وطبيعة النف�س الب�شرية,
وغري �آبهني بالأ�س�س الإجتماعية والأخالقية ,والغاية من ذلك تخفي�ض
البقية �.........................................ص22

ق�ضايا و �آراء

التعليم يف والية دم�شق
(•)
يف الع�صر العثماين
• �أحمد علي هالل
لعل �أك�ثر ال��درا���س��ات يف حقل ال��ت��اري��خ م��ن وقفت على
ق�ضايا تخت�ص التعليم و���س��واه ،ك��ان على ال��دوام �س�ؤال
منهجي وال��ر�ؤي��ا بو�صفهما مفتاحي ال��ول��وج �إىل حقل
�شديد التداخل وكثري الإيحاء ،ومنها ما ُي�شتق الباحث
ب�شكل ر�ؤي��ت��ه وتكامل �أدوات���ه م��ا يعني على ا�ستقراء
التاريخ ،ك�صريورات حمتملة وكيف �إذا كان االختيار يف
تلك املناحي العلمية والتي تتيح املزيد من القراءة ،ويف
�صلب تلك املاهية يبدو التاريخ ب�أحداثه ويومياته قاب ًال
للقراءة اجل��دي��دة ،وللت�أويل امل�ستمر ربط ًا بالراهنية
ولي�س انقطاع ًا عن ما�ض بعيد.
ويف هذا امل�سعى بالذات ي�أتي كتاب الباحث وال�صحفي
حممد ح���وراين «التعليم يف والي���ة دم�شق يف الع�صر
ال��ع��ث��م��اين» يف حت��دي��د زم���اين وداليل ب��ط��اب��ع حتليلي
تركيبي ،ال يجعل التاريخ حمايد ًا يف ثيمة التعليم والعلم
وحقائقه ،الأك�ث�ر انك�شاف ًا للقارئ ال��راه��ن ،ففي ذلك
املت�صل املنف�صل -نقع على الأح��داث بو�صفها عالماتفارقة وبطبيعة ت�أليفية لعل وقائعها هنا ويف امل�سعى الذي
ي�ؤلف تفا�صيلها املتواترة ،ي�أتي جهد الباحث لي�ؤلف بينها
و ُتبنى الدالالت ربط ًا �سياقي ًا ون�سقي ًا ما يعني �أن جتليات
التعليم يف دم�شق –�آنذاك -مل تكن جمرد وقائع تاريخية
بعينها ،ومل تكن جمرد وثائق حلقبة ما بعينها �أي�ض ًا،
لكن الالفت فيما ينجزه العقل البحثي وهو يعيد ترتيب
الأوراق �أمام من�صة احلا�ضر م�شفوعة بر�ؤيته هو ،ف�ض ًال
عن التن�سيق واملواكبة هو الطريقة التي تبث املتلقي
داللة حكاية يف التاريخ البعيد.
وه��ك��ذا �سنتعرف على م��ا تكتمل ب��ه ج��وان��ب احلكاية
التاريخية بو�صفها حق ًال قاب ًال للدر�س غري مرة ،مبا يعني
ما يذهب �إليه الباحث �إىل حقيقة �أن العثمانيني «عمدوا
�إىل جتهيل املجتمع العربي وتدمري تراثه احل�ضاري
والإن�����س��اين ،حماولني بناء ح�ضارة وهمية ه�شة وعلم
خرايف ،يعتمد على الزوايا والتكايا ،وتقدي�س الأ�شخا�ص»
ومن �أن الدولة العثمانية اعتمدت على البداوة العثمانية
املغلفة بغالف التدين املذهبي والعرقي وا�ستنها�ض
الع�صبيات و�إثارتها بالفنت و�إدام��ة الفو�ضى ،مع حر�ص
على تغييب العروبة عن الوعي العام ،و�إ�ضعاف لغة القر�آن
الكرمي ،وطم�س ال��ذات العربية الإ�سالمية النه�ضوية،
وتعومي تراث التخلف والتبعية.
يف بحثه ذي الف�صول الأرب��ع��ة ،وفيما يعني ا�ستقراء
ال�سيا�سة التعليمة يف الدولة العثمانية خ�لال القرن
التا�سع ع�شر وطبيعة تلك الأدوار ،كما دور ال�سلطان عبد
العزيز وال�سلطان عبد احلميد الثاين يف التعليم و�صو ًال
�إىل الأنظمة القوانني يف مديرية معارف دم�شق ومدار�سها،
يتتبع الوثائق ويجهر مبا هو دال يف �سياق تلك الر�ؤية
وبعلمية وحيادية ُتخل�ص ملو�ضوعها ،لكنها من ت�شي
مب�ساءلة الثقافة �آنذاك وهي املعنى الكلي للكتاب ،تلك
الثقافة احلاكمة والتي ر�أينا �آثارها يف التعليم وحماوالت
«�صياغة هوية ما» فال تعليم بال �سيا�سة ،لطاملا �أن ثمة
�أه��داف معلنة وخفية ب�آن مع ًا� ،إذ يقول الكتاب ويجهر
بتلك امل�ضمرات يف �أك�ثر الأح���داث و�ضوح ًا ال�سيما يف
فرمانات ال�سالطني يف والية دم�شق واهتمامهم باملدار�س
و�أ�شكال التعليم وواقعه ،لننتبه لل�س�ؤال كبري يت�ساءل به
الباحث حممد ح��وراين عن طبيعة ال��دور ال��ذي قام به

�سالطني اال�صالح «ال�سلطان عبد العزيز وال�سلطان عبد
احلميد الثاين» وماذا قدموا للوالية من خمتلف النواحي
وال �سيما يف جمال التعليم ،كما طبيعة املواد التي كانت
تدر�س وامل��واق��ف بعامة من ال��دول��ة العثمانية وتعليم
الإناث فيها.
و�إذا م��ا وقفنا على مرجعيات الباحث –احلوراين-
لوجدنا �أنه قام على �إح��راز ت�أليف خمتلف فيما بينها،
ال �سيما خطط ال�شام ملحمد ك��رد علي،وكذلك منادمة
الأطالل وم�سامرة اخلالن لعبد القادر بدران ،ف�ض ًال عن
التقوميات ال�سنوية «ال�سالنامات» و�سوى ذلك من مراجع
اعتمدها الباحث ليرتك للقارئ الذهاب �إىل ما ي�ؤلف
املعنى يف التعليم وحقائقه التي ينفتح عليها جهد الباحث
ليقف على جملة من امل�ضمرات ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية واملعرفية ،كمعطيات دال��ة �أي�ض ًا جتعل من
التاريخ �أي�ض ًا بو�صفه حكاية ،لكن يف حقل التعليم –احلقل
الأثري -ما يعني العلم و�أ�شكال الوعي وجتليات اليوميات
الأخرى ،التي ُنظر �إىل التعليم من خاللها ومدى انعكا�س
ذلك على ال�شخ�صية العربية هوية و�صريورات ووعي.
وهذا ما ي�سجل للباحث وال�صحفي حممد احلوراين جهده
املعريف بامتياز يف ا�ستقراء الوثائق التاريخية ،لينتج
داللة حا�سمة يف �أ�شد فرتات التاريخ �صخب ًا ،انطالق ًا من
�إ�شكاليات عديدة تكتنف هذا اجلانب وتلتب�س به ب�آن مع ًا.
ولأن دم�شق من كانت ه��دف الكتاب ،فهي يف مهب تلك
التحوالت ال�سالفة لي�س احتياز ًا لدم�شق و�إمن��ا لأنها
وا�سطة العقد يف املعنى «ال��ع��ث��م��اين» وحقيقة �أدوار
�سيا�سيه الذين نظروا �إىل التعليم بغري ه��دف ،وهكذا
جند �أن ق��راءة الأن�ساق التي حملها م�ضمون الكتاب يف
تركيبيته التي ت�ستدعي قدر ًا من الت�أمل ولي�س القراءة
فح�سب ،ويف معنى ال�شرق يف النزوع العثماين لإحيائه غري
مرب�أ من املغزى ال�سيا�سي ،لتكتمل القراءة املنتجة يف حقل
كثيف من الدالالت التي ت�ستنه�ض من جديد تلك الأ�سئلة
الكثرية ،والتي ينبغي لها �أال تذهب �إىل التاريخ جمانية،
ما يعني �إ�ضافة الباحث �إىل الكثري من اجلهود ال�سابقة
ومفارقتها بتع�ضيد املنهج ،لنقف على ا�ستنتاجه الهام «�إن
الوجود العثماين يف الوطن العربي ي�شبه �إىل حد كبري
مد البحر وجذره ،ولي�س �أدل على هذا من انعدام الآثار
الإيجابية للمرحلة العثمانية يف الوطن العربي».
وهذا د�أب الباحث حممد احلوراين يف م�شروعه البحثي
والذي ر�أينا جتلياته فيما كتب من م�ؤلفات منها «�أقنعة
اال�ستبداد وحمنة التحديث يف العامل العربي ،عوملة
التعذيب ...خفايا �سجون الدميقراطية الأمريكية»
وغريها من امل�ؤلفات ويبقى �أن ا�ستقراء احلقيقة يف هذا
املجال ال ت�ستقيم بغري هاج�س رئي�س ،متام ًا كهاج�س
الباحث يف �إث���ارة �أ�سئلة الزم���ة وغ�ير منتهية ُ�شغلت
باحلقيقة غاية وو�سيلة ب�آن مع ًا ،ملزيد من قراءة فاح�صة
وثراء وانفتاح ًا يت�صل باملعنى
ويف �أكرث احلقول معرفة
ً
الغائم ،ومن �أجل �إحيائه الآن ويف حلظة فارقة بامتياز.

•�صدر الكتاب عن وزارة الثقافة –الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب.دم�شق 2015
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اعتقال حلظة هاربة

• با�سم عبدو

مل تكن مفاج�أة من ر�سول «زاج��ل» قطع احلدود اللبنانية ال�سورية ،يحمل �إ َّ
يل مغلَّف ًا يحتوي
ديوان ًا �شعري ًا بعنوان (اعتقال حلظة هاربة)  -الطبعة التا�سعة � -شباط  ، 2015ورواية طازجة
خرجت حديث ًا يف «كانون الثاين  « 2015من املطبعة بعنوان (يا دم�شق وداع�� ًا)  -ف�سيف�ساء
التمرد  -للروائية والقا�صة وال�شاعرة املعروفة غادة ال�س َّمان التي تقيم يف باري�س.
ّ
�سبعون عنوان ًا يف مئتي �صفحة من القطع املتو�سط ،ت�شكل طاقة �أزه��ار لن تذبل �أوراقها رغم
(الربيع العربي) املروي بالبارود والتظليل والقتل ،املل َّبد ب�ضباب الإرهاب والفكر الظالمي ..
امل�شحون بالكراهية والطائفية والأخالق الهابطة �إىل �أ�سفل درك ،املغرق باجلهل والأمية.
َّ
امل�سطرة
عنوانات تبد�أ بكلمة «اعتقال» ،بهذه املفردة التي تعبرّ عن تعددية املعاين والدالالت ..
يف ق�صائد م�شبعة باملفارقة والتنافر واملغايرة بني الواقع والعقل والذاكرة امللتهبة بنريان القمع
الداخلي.
وخالل قراءة هذا الديوان تتعدد الأ�سئلة التي تتج َّمع �أمام بوابة القلب  ،وتقرع باب ذاكرة
املتلقي الذي يفتح على م�صراعيه من �شدة ال َو َله بهذا الوجد ال�ساحر ،املتدفق من قلب مبدعة
تعرف كيف ت�شحن الق َّراء ..وكيف تقدّ م الأجوبة ال�ساخنة لهذه الأ�سئلة:
هل هناك من يعتقل الأفكار ويحجر عليها يف �أقبية القمع؟
�سجان
كيف ت�ستطيع الروح املعتقلة �أن تنظر من ثقب �صغري بات�ساع م�ساحة العني كي تتع َّرف على َّ
الكلمة؟
تقول حتت عنوان (اعتقال حلظة خوف):
هل ميكن للفرح
�أن يزهر يف �شجرة الغربة.
مرتني يف مو�سم واحد للحزن؟
وهل يت�ساوى اعتقال اجل�سد باعتقال الروح يف ميزان عادل لالعتقال؟
تقول يف مقطع من ق�صيدة (اعتقال حلظة ا�ست�شهاد):
لكن اجلالّد.
ر�آك حني م َّر بنا للمرة الأوىل،
وظنك �سنبلة...
ور�آك حني م َّر بنا للمرة الثانية،
وظنك �شمعة...
ور�آك حني م َّر بنا للمرة الثالثة،
وظنك ف�أ�س ًا...
لي�س اعتقال الإن�سان كج�سد ما يثري الغرائبية ،بل العجائبية �أن يداهم الع�س�س عيون النا�س
وهم نيام ،و�أن يجمعوا دموعهم يف زجاجات بحيث مل يعد ه�ؤالء املعتقلني ميتلكون القدرة على
التمييز بني الفرح واحلزن ،وبني النهار والليل!..
�إنَّ من يعتقل دموع النا�س يف حلظات الفرح واحلزن ،قادر �أن يجفف قلوب َّ
احلب..
الع�شاق من وجد ّ
وقادر �أي�ض ًا �أن يح ّول مطر اخل�صب واخلري �إىل وحلٍ ويغطّ ي الف�ضاء بغيوم رمادية حتجب الر�ؤية
والر�ؤيا ..وقادر �أن يعتقل ال�شهيق والزفري و�أن يح ّول رئتي �أي �شخ�ص �إىل غربال.
« اعتقال حلظة هاربة» يحتلّ الرقم املت�سل�سل اخلام�س لأعمال غادة ال�س ّمان غري الكاملة ..وحول
ذلك يقول �أدوني�س( :هكذا تطلّ غادة ال�س َّمان من �شرفات الكتابة يف �أعماقها يقني املغامرة ،ويف
كلماتها ُبعد يحت�ضن ف�ضاء الداخل و�ضوء يفرت�س ظالم اخلارج).
�أ�صبحت روايات وق�ص�ص و�أ�شعار ودرا�سات الأديبة غادة ال�سمان البالغ عددها نحو �أربعني كتاب ًا،
ت�شكل ذخرية �صاحلة للإطالق من بنادق الإب��داع ،وحتقق �أهدافها املر�سومة لها بدقة ،لكنها
�سرعان ما تتحول �إىل ورود طبيعية يفوح منها العطر بدي ًال من رائحة البارود.
ويف الديوان تخو�ض ال�شاعرة معارك حامية على عدد العناوين ،وال �أرى و�أنا �أر�صد العناوين
و�أخزّ نها يف ذاكرتي �أي ًا منها بدون داللة ومعنى وفائدة ..فاالعتقال يفوق الو�صف للكلمة والفكرة
والدمعة واحلب والذاكرة والقلب و  ..و ..و ..معارك يغطي غبارها ف�ضاءات القلوب و�ساحات
املدن واحلب والع�شق .وقد فتحت ال�شاعرة قامو�س العنف بغري �إرادتها ،وهي يف احلقيقة ال متت
�إىل العنف ب�صلة� ..إىل العنف الذي نعرفه ون�شاهده كل يوم يف املدن العربية ،وكيف ميار�سه
اجلهلة والقتلة ول�صو�ص التاريخ ب�صوره وجماجمه ،وا�ستعادة �سيا�سة العذاب والقهر والتعذيب.
وتبذل الأديبة غادة ال�سمان كل ما بو�سعها من جهد و�سعي حثيث ود�أب لن يتوقف يف م�سريتها
الإبداعية رغم املعوقات والعرثات وال�صعوبات ،من �أجل حترير الأفكار والإن�سان من ال�شرطي
الداخلي الذي يراقب النب�ضات وانتقال الأفكار من خلية �إىل خلية العتقالها وتقييد يديها
ورجليها.
يحبرّ قلم الأديبة ال�سمان �صفحات ق�صائدها بعطر ال�صور والرموز والدالالت ،ويلونها من �ألوان
الواقع ب�سحره وتناق�ضاته ..وترفع ال�ستارة عن غب�ش الزم جمتمعاتنا قرون ًا كي تك�شف هذا
الزيف العفن .وتعلن عن ح ّبها قبل �أن ت�سافر وتقول:
قبل �أن �أرحل
�أكدت لك ب�صوت عالٍ
�أين �أحبك...
وكان معنى ذلك
�أنني انتهيت منك!
ويعلّق ال�شاعر بول �شاوول على الديوان ويقول( :كم تت�صفَّى لغة غادة لت�ضم يف حركة واحدة
جممل النربات الغنائية ،وكلها تكت�سي ب�شاعرية فيها من ال�شفافية بقدر ما فيها من الن�ضج ،وفيها
يقربها من ال�صرخة).
من احلدّ ة ما ّ
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و�سوا�س ال�شاعر
يف جمموعة “يف �أَ َرق الكلمات”ال�شعرية
• عماد الفيا�ض

“متطر الغيمة دم��ع�� ًا ال مطر/
ف��ه��ي م��ن نب�ض ف�����ؤادي ق��ب��ل �أن
ٌ
كاحلجر/..غيمة
يغدو ع�صي ًا..
����اء ,ودم��وع��اً/
متطر يف �آه���ي دم ً
كلما قلبي زفر /وتذكرت /:لقد
�أ�صبحت وح��دي /..بعد �أن كنت
بالد ًا /وم�شى �أهلي �إىل ذبحي �إىل
زمر ”177يت�أمل ال�شاعر �سليمان
ال�سلمان يف جمموعته ال�شعرية
“من �أرق الكلمات” يت�أمل وينزف
دم�� ًا ووط��ن�� ًا لأن��ه يعي�ش القحط
واليبا�س والعقم ,ال �شيء يوحي
ب��ال��ف��رح� .إن����ه ي��ع��ي�����ش ثنائية
احل�صار :من ف��وق حيث الغيمة
التي بد ًال من �أن تكون م�صدر خري
وعطاء ,حتولت �إىل دمار وموت,
ثم هناك احل�صار القادم من حتت حيث الأهل الذين
حتولوا �إىل قتلة .لذلك �أ�صبح وحيد ًا بال �سند� ,أحالمه
متك�سرة ,ي�صرخ يف برية ال ي�صل فيها �صوته� .أي�ض ًا هذه
ال�صورة الراعبة ال�سابقة املليئة بالعقم� ,ألقت بظاللها
الثقيلة على امل�شهد من خالل الإيقاع ال�سريع واملتدافع
الذي يتوقف على الراء ال�ساكنة لي�ؤكد حالة الثبات
حيث ال دخول وال خروج.
وع��ن��د البحث والتق�صي نكت�شف �أن ه��ذه ال�صورة
ال�سوداوية امل�شحونة بهذا الكم من الت�شا�ؤم والأمل
ناجتة عن جتربة مرة �سابقة وذلك ب�سبب جمموعة
الأ�سئلة املطروحة على الذات ملعرفة الظواهر ال�سلبية,
وت��ك��ون �صدمة ال�شاعر فجائعية ح�ين تبقى هذه
الأ�سئلة معلقة وبال �أجوبة� ,أو يكون اجلواب ملتب�س ًا
وحم�ير ًا �أحيانا �أخ��رى /مل��اذا ي�صري ال�س�ؤال جواب ًا/
مقعرة ب��اجل��راح ؟/مل��اذا
ح�يرة /كمرايا
ونبقى على
ٍ
ٍ
الكالم عذاب ال�شفاه/..نالم على قوله/..ثم ن�سكت..
�إال عن احلوقلة؟� “ 70إن هذه التك�سرات والت�شوهات يف
الذات القلقة لي�ست فقط نتيجة الأ�سئلة امل�ؤرقة فقط,
بل تتداخل معها عوامل اخرى تزيدها حري ًة وغمو�ض ًا
بحيث جتعل احلا�ضر وامل�ستقبل بال �أفق .خ�صو�ص ًا حني
مبا�ض جميد لكنه بعيد ,وتراث
نعرف ان ال�شاعر م�سكون ٍ
غ�ساين �أ�صيل .لكن ال�شاعر ويف حلظة
حرف رائع ,وجد َ
نزق ناجتة طبع ًا عن الت�شو�ش واال�ضطراب املعي�ش,
يكت�شف �أن هذه الثالثية ال�سابقة تقيده و�أ�صبحت
عبئ ًا عليه ,ال ت�ساعده على التقدم خطوة واحدة �إىل
الأمام رغم حماوالته فعل �شيء ما ,يحاول وال ي�صل,
ويبقى يف دائرة ال�س�ؤال املفرغة ,فتثور فيه هواج�سه
وو�ساو�سه ,ويعود �إىل الذات الك�سرية” �أنا �أعرف املا�ضي
الذي ولىَ  /وال ما�ض ُيولىَ � /أنا �أعرف الآتي الذي ما
كان ..ي�أتي ..وهو يغرق ملء ظ ِلي /واحلا�ضر امل�أفون يف
ما�ض يعود
نزق على ٍ
ٍ
ما�ض ..بنا ٍ
نزق ُمذليِ  /ف�أنا على ٍ
ب��ع��اره/...ال  /لن �أ�صلي .”32وهكذا تكون النتيجة
الطبيعية �ضمن هذا الواقع املقلوب �إعالن التمرد على
ما�ض ,وال حا�ضر ,وال
الذات املمزقة التي �أ�صبحت بال ٍ
م�ستقبل.
وخ�لال تتبع ال��ذات املنك�سرة ل��دى ال�شاعر جند �أن
�إحدى جتلياتها قادم من انحيازه للفقراء واملحرومني,
لأنه �صوتهم ,بل وواحد منهم ,لكنه ولأنه مل ي�ستطع
فعل �شيء لهم ف�إنه يلجا �إىل ال�سخرية املرة يف ن�صيحته
للجائع ب���أن يقنع حتى باملوت” �أيها اجلائع �أخف�ض
ميت يف �سرير /كل ما يف �سوقنا /يحمل
مقلتيك /مثل ٍ
القحط املدوي /واحة يف وهم واحة /ما عليك� / ..إن
موت مقربة . “ 63ويبدو �أن ال�سخرية
متت ..مت /كل ٍ
�أ�صبحت واحدة من مو�ضوعات ال�شاعر �سليمان ال�سلمان
املف�ضلة ,ح�ين يكت�شف �أن���ه �أم���ام واق���ع ع�صي على

التغيري ,ومل يعد �أمامه �سوى �أن
يدير ظهره ل��ه ويقهقه يف �إط��ار
من الكوميديا ال�سوداء ,ان�سحبت
على اللغة ال�شعرية التي �أ�صبحت
ب�ل�ا م��ع��ن��ى ,ب���ل جم����رد ه��ذي��ان
يليق بالواقع البائ�س .لغة على
مقا�سه ”.قالوا :ارتدينا الفلفل
امل�سلوق/ثم �أكلنا القبعة /قالوا
لنا :يف كل كف ب��وق /وق�صة بال
حروف مقنعة /وازدردوا البطيخ
ب��امل��ق��ل��وب /ف��اط ّ��رح��وا ال��ق��ل��ب..
وج��ا���س��وا منبعه /واغ�ت�رف���وه..
ً
ملعقة /فملعقة  .“ 84وتتجلى
ال�سخرية اكرث يف ق�صيدة “قف..
ق���ف “ 88ح�ين ي���درك م��ت���أخ��ر ًا
�أزمته الفردية ,و�أن ال جدوى من
طرح اال�سئلة ,فيبد�أ مبخاطبة نف�سه” قف ..قف..عن
ال�س�ؤال /واخنق اجلواب /فدمعة املحزون ..ال يطفئها
ال�شراب /و�صدرك الكتاب /احفظ به ما �شئت./
وهكذا مل يعد �أم��ام ال�شاعر �سليمان ال�سلمان �سوى
الريبة والت�شكك من كل ق��ادم و�أن الأح�لام �ستبقى
يف �إط��ار الوهم وخ��داع ال��ذات ,فتنه�ض ال�سخرية مرة
�أخرى” ومن قال :وعدٌ تق�ضى به وقتنا ..م�ستجاب/
وم��ن ق��ال� :إن ال�ضباب �سيمطر خ��ب��ز ًا؟� /..س�أعرك
عيني ..حلمي يدور� /أوائله غيبنا امل�سرتيح /و�آخره
�صرخة يف اليباب.“ 98
ورغ��م ا�ست�سالم ال�شاعر ال�سلمان للواقع املر ويقينه
من ال�ّل�اّ ج��دوى� ,إال �أن �أحالمه وهواج�سه وو�ساو�سه
ال تغادره رغم حماوالته امل�ستمرة يف كبتها� ,أحيان ًا
بال�سخرية ,و�أحيان ًا بالن�صيحة �إال �أنها ت�أبى �إال �أن
ت�صعد �إىل �ساحة الوعي لأنها و�ساو�س ا�صيلة” عامل
مر على �صدري ب�ضيق� /آهة ح َرى ب�أنفا�سي /وبي جرح
ّ
عميق /ل�ست �أدري /...كيف هذا اجلرح يف قلبي غفا/
كلما �شئت له نوما ..يفيق “ ”20ولأنه يدرك انحيازه
للفقراء وللق�ضايا امل�صري ّية ,ف�إنه يدرك خروجه عن
امل�ألوف املهادن ,و�أنّه ي�سبح �ضد التيار  ,ولذلك �سيبقى
وحيدا  ,ق�شة يف مهب الريح “هذه الريح العنيدة/
�ضيعتني حني �ألقتني ب�أح�ضان ال�ضباب /تركتني يف
�شغاف الليل� /أ�شتاق لظلي /يف انتظار ال�صبح /يف حلم
الغياب”  .بالت�أكيد ال�صبح الذي مل ي�أت ب�سبب القوى
ال�سالبة املانعة لقدومه .و�أخ�يرا تتجلى الفاجعة يف
ق�صيدة “ كف ووجه”  /نظرت كفي �إىل وجهي فعافته
 /وكانت منه �أجمل /نعمت يف الرمل ..حتى نظرت
وجها كريها /لفّه العار  ..ولكن لي�س يخجل. /
ال�س�ؤال الآن ,هل �سقط ال�شاعر �أخ�يرا كغريه و�سئم
الأهداف التي يدافع عنها � ,أو وقع يف الفخ وبد�أ يحاكم
نف�سه ,خ�صو�ص ًا حني حتولت كفه �إىل م��ر�آة يرى من
خاللها وجهه  ,وهذه الثنائ ّية  :الكف الذي مل يتغري
لقوته وعزميته  ,والوجه القبيح ال��ذي يرمز للعار .
بالطبع مل يكن هذا االنك�سار الكارثي �إال ب�سبب الأحالم
الوا�سعة التي مل تتحقق وبقيت هاج�سا ينزّ �أمال “ �أنا
هنا  / ..يا �سيد الزمان واملكان � /أنا هنا  / ..يف مركعي
� /أمللم النجوم يف �سمائي الق�ص ّية /و�أجمع الندى مع
ال�صباح  /لأطلق الأنظار يف بنف�سج احلر ّية  /و�أن�سج
ال�صباح � /شرانقا يف لهفة الوديان  /لتكب الأح�لام
“. ”128
*”يف �أرق الكلمات” جمموعة �شعرية لل�شاعر �سليمان ال�سلمان
�صادرة عن وزارة الثقافة /الهيئة العامة ال�سورية للكتاب عام
2014
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ك� َّأنها َو َ
حده  ..منري خلف :
عندمَا َت ُّ
دل َ
الق َ�صائد َعلي َها
ح�سـن
•عالء ِّ
َ
الدين َ
ح َّتى ال تبقى الق�صائد
وحيدة  ،ال بدَّ ِمن كالم
ج��دي��د  ،وال���ك�ل�ام هنا
جديد  ،ك���أ َّن��ه��ا وح���دَ ه ،
وك���أ َّن��ه وح��ده��ا  ،هكذا
يبدو لنا امل�شهد ونحن
ن��ت�����ص��فَّ��ح امل��ج��م��وع��ة
ال�ساد�سة َّ
لل�شاعر منري
َّ
ال�صادرة
حم َّمد خلف َّ ،
ح��دي��ث�� ًا (  ) 2014عن
اتحِّ����اد ال��ك�� َّت��اب ال��ع��رب
يف دم�شق  ،وب�ين د َّف َتي
ه��ذا الكتاب مئة و�ستة
وث��ل�اث����ون وج����ه���� ًا ِم���ن
الأوراق  ،نق�ش عليها
ال َّ
�����ش��اع��ر خلجات ذات���ه ،
ً
ً
َّ
منطلقا ِمن ذاته  ،متجها �إىل �شمو�س طفولته
��داء ؛ لريتقي بهم ومعهم �إىل ف�ضاءات
اب��ت ً
حالمِ ة بنب�ض الهواء وباقات ِّ
ال�ضياء ...
نقر�أ ق�صائد منري  ،منذ جمموعته الأوىل
الروح  ،مرور ًا بـ � :سقوط �آخر
غبار على نوافذ ُّ
الأنهار  ،وملن ت�أخذون البالد  ،وجنازة الإرث ،
وانتهاء ب�سدا�س َّيته ،
ووقت لبكاء الأ�صابع ،
ً
نقر�أ تلكم الق�صائد فيمتدُّ �أمام نواظرنا عامله
املفعم بـهدوء حين ًا و�صخب �أحيان ًا  ،تتجلَّى
�أمامنا �إمياءات امل�صري ؛ لتبقى �إمكان َّية العطاء
ال�سائدة
قائمة  ،رغم �أنَّ �ضفاف اخلريف هي َّ
بال�سواد .
يف هذا العامل املتخم َّ
َّ
ال�شاعر منري خلف لـ َّما ي��زل ي�ستغرق مع
ِج ْ��ر���س امل��ف��ردات ؛ لي�صل �إىل رح��اب��ة هذا
الوجود يف تكامل الق�صيدة .
ون َق َل َنا ال�شاعر ِمن َق ْبل  ،عرب بكائ َّية له يف
جمموعة �سابقة � ،إىل عامل املبدع حممود
دروي�ش ا َّلذي فاج�أنا برحيله امل ْب ِكر ؛ فانحنت
الدَّ معات �سخ َّية لذلك ال َّرحيل امل�ؤثر  ،لكنَّه
و�إن كان قد غاب ج�سد ًا ؛ ف�إنه ترك �ضوء
كلماته تن�ساب �شاخمة على �صفحات قلوب
املح ِّبني لرونق الأ�صائل  ،فيكون موته بذلك
والدة جديدة  ،ولن يبقى ح�صـانه وحيد ًا ،
ولن يهزم املوت نربته َّ
الطافحة بحزن العطاء
..
ول�سوف تبقى الفرا�شات املزرك�شة ب�ألوان
احلياة تتحلَّق ح��ول ترا�سيم ما قد ت��رك ،
وت�شكِّل غيمات َّ
معطرة ب�أريج الأرج���وان ..
وتنرث �شذا ال��وع��د اخل��اف��ق ب���أل��ق احلدائق
ال�صغار .
وب�ساتني قرانا احلاملة ب�ضحكات ِّ
ن�صو�صه واحة �شمع َّية خمتزلة بالعربات ..
هذه العربات �صدرت ِمن �صدر منري ممزوجة
احلب الكبري ؛ لهـذا  ،ف�إ َّنه يرى هذه
بنقاوة
ّ
ال ِق َّمة م�سكونة يف ثنايا املتف ِّهمني لرباعة
َّ�ص املتكامل ...
و�صناعة ؛ بل و�إت��ق��ان الن ِّ
لنقف مع هذه املقطوعة :
�سـالم رقيق النَّـدى
َّ
�شـف يف بردة ِمن �سـنا ..
 ..رقَّ كي �أ�سرت َّد بق َّية ما كان يل ِمن
منى ( �ص ) 10 /
وقال يف ( جنازة �إرثه )  :م�ضى زمن ِّ
ال�شعر
ال�سـ َّياب قد �سبقه �إىل ذلك  ..فكيف
 ..وكان ّ

يكتب ِّ
ال�شعر وقد �أ�ص َّر
على �أنَّ زمنه قد م�ضى
؟ � ..إ َّنه ال يجد خال�ص ًا
�إ ّال يف ع���امل احلكمة
ال���نَّ���اب�������ض ب����ال����ر�ؤى
ُّ
وال�شمو�س .
و�إذا كانت ال ُّلغة يف
ِّ
ال�شعر لها بنية �أفق َّية
 ،والأ���س��ل��وب لي�س له
عمودي غائ�ص
�إ ّال ُبعد
ّ
يف ذاك����رة الإن�����س��ان –
بح�سب روالن ب��ارت –
ف�إنَّ لغة ال�شاعر جت�سيد
وهند�سة للفكرة ا َّلتي
طاملا تتع َّمق يف اخليال
؛ ل ُت�س َكب على م�ساحة ِمن
والرواء .
دفاتر القلب ُّ
�إ َّن��ه يكتب ب�أنـاة وت���ؤدة  ،علَّـه ينقذ احللم
ِمن �سـطوة ما  ،ويبني موطن ًا ِمـن غري عناء
 ..هي ذي كوكب روحه املتعبـة  ،يطري �إليها
 ،فال يـجد ذاته �إ ّال �سـائر ًا �إىل ذاته � ..إ َّنها
ّ
ظل روحه ؛ بل هي �آية ِمن تهطال الق�صائد
يف طافحات الو�صول  ..يراها يد ًا ِمـن غيوم
حت��اول �أن متلأ الأرج��اء برقرقة الهم�سات
 ،و�سق�سقة اجل��داول  ،ومو�سقة الأغنيات ..
هي �شاطئ انتمائه  ،ولأجلها يد ِّون خطواته
و�صراخه ؛ ليخرج ِمن كهف حب�سه  ،و ِمن َث َّم
لي�صل �إىل عمق نف�سه ..
منري خلف  ،ي�ش ِّبه عينيها باملمكنات  ،عن
الأ ّم ِّ
ي�سطر حروف ًا مثقلة باحلنني  ،ويطلق
�آهته املريرة :
غـد ًا لـن نكـون ..
�سن�صبح يا �أ ّم ِمن بعد �صوتك
ال عائ�شـني وال مـ ّيتني � ...ص50 /
ولأ َّن��ه يحت�ضن الوفاء  ،ف�إ َّنه ي َّتجه ببع�ض
مفرداته �إىل �أ�ستاذ �أخذ على يديه مفاتيح
البناء � ..إ َّنه ( الآلوجي ) َع َل ٌم ِمن املعنى :
�أيـا جبـ ًال م�ضيتَ
و� ّأي ّ
ظل يوازي ما يخ ّبئه الأباة ? .
�ص 57 :
�إنَّ بداية ع�شقه افرتاق  ..نهاية ح ِّبه احرتاق
 ،يعانق �صوته املديد  ،ينق�ش ذكرياته بيديها
 ..يراها في ْغ َرق و َي ْح َرق  ..يراها �شرفة ِمن
حنني ؛ فيحمل �صوته ملا ال يريد  ،ويلقي به
الروح احتفاء ،
الروح  ،ففي ثنايا ُّ
يف نوافذ ُّ
وفيه اكتمال الأنني .
ِّ
م��ن�ير :يكرث ِم��ن ت�����س��ا�ؤالت ال�����ض��ف��اف:مل��اذا
يريد الكالم وي��نْ��زف الوقت اليباعد بينه
وبينه ويكرث ِمن �سو�سنات الغياب؟.ملاذا ميدُّ
الق�صيدة بينه وبينها حزن ًا جديد ًا ولون ًا
م��زي��دا؟..وت��ب��ق��ى ال��نِّ��ه��اي��ات مفتوحة على
م�صاريعها مع ِّ
كل نهاية ،وال تف�صح عن �س ٍّر
�أكيد .
واال�ستفهام ال َآخر  :كيف له �أن يعيد امل�سافة
بني احلريق وال َّرماد ؟ ..كيف له �أن ي�سافر
والرحلة الوا�صلة
خارج حزنه وهي البعيدة ِّ
؟ ..هنا �أي�ض ًا ال نهاية للمحاوالت  ،فقط هي
اجلراح تبقى عميقة عمق الق�صائد .
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لينا حمدان يف ديوانها(يوم احرتاق الذاكرة)
• حمي الدين حممد
احلد�سي العاطفي..
النَّ�سيج ْ
يف قراءة ُمت�أنّية ملجموعة (يوم احرتاق
الذّ اكرة) لل�شاعرة لينا حمدان  -تفاجئ
القارئ تلك الأل��ف��اظ بلونها الك�ستنائي
�����ص��ور ال��ت��ي ظ��لَّ�� َل��تْ �أُف َ
���ق
احل��زي��ن وت��ل��ك ال ّ
الق�صيدة بق�ض ّيتها الوجود ّية .وقد عبرَ َ تْ
فيها ال�شاعرة َ
خلف مداراتِ ذاكرتها وهي
تفور يف وجعها الوطني ال��دَّ ام��ي ج�� َّراء
الأزم���ة املُ��ر َّك��ب��ة التي تعي�شها ال��ب�لاد..
رب ن�صو�صها �أن ت�سطو على
وا�ستطاعتْ ع َ
ح��رارة اال�شتباكات احل��ارق��ة بني باطن
اللغة ،وظاهرها ,وق��د �أ�سندتْ دالالتها
املكثّفة على ج���دا ٍر ا�ست�شرف م��ا وراءه
خ��ط��اب احل���زن ال�����س��وداوي العميق ك��لّ
ال�صادقة يف وج ٍ��ع �أبي�ض �أحيان ًا
املعاناة ّ
لتدلّل على ما و�صلتْ �إليه احلياة يف ظلِّ
الظروف املُعا�صرة ..ووظَّ َفتْ مهاراتها اللغو ّية داخل مقاطع �شعر ّية
َ
وذلك يف ٍّ
جتل
ممُ و�سقة كانتْ تطول وتق�صر وفق ًا ملناخها النّف�سي
عاطفي حارق �أي�ض ًا ومع هذا التّجلّي كانت توزِّع م�شاعرها الف ّيا�ضة
ّ
ً
راغبة ب�شدِّ احلزام على عباءة الذّ كرى حنى
عاطفة �إن�سان ّية
على
ٍ
الرموز التي قفزتْ �إليها َ
تلك الذّ اكرة يوم البيا�ض..
ال ت�ضيع منها ّ
ويوم االحرتاق على حدٍّ �سواء..
جتددتْ
و هذا ما �أ�ستطيع القول فيه ب�أنّه حالة �شعر ّية حا�ضنة للقلق ّ
فيها فيزياء اجل�سد ال�شّ عري احلامل ب�أ�سلوب ر�شيق ومعا�صر..
و �إذا ما كانت احلداثة موقف ًا فكر ّي ًا من العامل بل ومن احلياة ،واملوت
والتّجاوز ملا هو م�ألوف �أي�ض ًا ,كونها ا�ستجابة ملقت�ضيات التّط ّور الفن ّّي
عامل م�أزوم ومن هنا ميكن
مبا فيه ال�شعر وحتّى على كلّ الأ�صعدة يف ٍ
خرجتْ من ق�شرة الهموم واملُعاناة يف
القول� :إنَّ ال�شاعرة (لينا) قد
َ
لتبوح لنا مبا يف داخلها من �أوجا ٍع
بوجه كئيب..
زمنها الذي عرفناه
ٍ
َ
وهجرتْ على �صعيد بناء النّ�صو�ص
ُتثري قلقها وقلق املُتلقّي مع ًا..
َ
القافية بنوعيها املطلقة واملُق ّيدة واعتمدَ تْ نظا َم الترّ ادف والتّقابل
تفجر حين ًا
والتّوازي بني الألفاظ عرب �إيقا ٍع
�صوتي �ساخن حين ًا ،و ُم ّ
ّ
�آخر �إ ْذ �أنَّه كان يعلو وينخف�ض ليخلق حالة التوازن يف وحدة النّ�ص
�أخرياً.
ُ
الهدامة ،و�شاعرة تجُ يد التّوا�صل مع
و بدَ تْ �أنثى ُمقاومة للنزعات ّ
ن�صها الأ ّول بعنوان �سياط
الر�ؤيا الكلّية لعاملها ال�شّ ّ
عري ..تقول يف ّ
ّ
النّار :
ُ
�سياط
وطني ..ويوجعني ندا� َؤك يف دمي \ وتطوف بي ع�صف ًا..
النّا ِر \ �أ�صحو ..فيقهرين ُل ُ
هاث َك �صامت ًا \ و�أنام ُ ح َ
أنام بعدَ
ني � ُ
للدفاتر � ْإن ب َكتْ ...؟� ..أ �أق ُ
��ول :ما اتَّ�سع
ُدوا ِر \ ..ماذا �أُخ ّب ُئ
ِ
َ
َ
ُ
حزنك خانقُ \
وفي�ض
عليك
اب لنا مع ُا !..؟ .......لهفي
ال�ُّت�رُّ ُ
وال�صدر ياوطني ..كوجه َِك عا ِر \.
ال َّ
الهم الوطني املوجع قد جعل “ لينا “ (تنام وت�صحو
�شك �أنَّ ثقافة ّ
على دوارها) ..فيطاردها احلزنُ القاتل وقد �أُ�شع َلتْ نار اخلراب من
رب فيه.
حولها يف كلِّ مكانٍ تع ُ
ح�س ّية طالعة من حالتها ال�شعر ّية التي
فجاءتْ �ألفاظها �ألفاظ ًا ّ
جنّدتْ فيها فكرة النّ�ص لت�صف ما بداخلها وهي ما تزال على قلقها
الروح ّية التي �أ�سهمتْ بفي�ضها تفعيالت “ البحر الكامل
وتوتراتها ّ
“ مو�سيق ّي ًا وذلك عرب ارتباطها بخ�صو�ص ّية املكان وطبقاته “
القيم احل�ضار ّية ..
اجليولوح ّية “ التي اغتال فيها �أعداء احلياة
َ
َ
حركة االلتزام يف منظومة القوانني التي ُتغني عملية بناء
وعطَّ لوا
الإن�سان والوطن على حدٍّ �سواء..
و لقد تبدَّ لت الأ�شياء من حولها فلج�أتْ �إىل دفاترها العتيقة

�أدوات اللقاء التي ُت�شري �إىل العودة ..حتّى عناق املرايا عرب الظنون
لت�ستعري لها البكاء بقولها:
الدمع عن اجلفن قبل
(ماذا �أُخ ّب ُئ للدفاتر �إن بكتْ ) ..وتختم كان �شاهد ًا �أي�ض ًا على هذا التّهي�ؤ ..وحتى �إبعاد ّ
َّ
ن�صها ب�س�ؤالٍ وا ٍع نقلتْهُ اللغة يف �سياقها ا�ستقباله قد يتح ّول �إىل نو ٍع من الفرح املخبوء حتت يفء االنتظار..
ال��تّ��ع��ب�يري املُنتظم وق��د ح��م�� َل��تْ املعاين
� اّإل �أنَّ العمر
هرب �سريع ًا ..و�ضا َع ا�سم َم ْن تنتظره ..واحرتقتْ
َ
دالالت كثرية �أرادَتِ ال�شّ اعرة �أن تقف
عري لتقول �أخرياً:
عليها يف خطاب املكان كعالقة وجدان ّية حروفه مع الذكريات ...فعادتْ �إىل �صوتها ال�شّ ّ
�صدقُ ْ
ذلك \...
تكح َلتْ \ وما ُ
كنت يوم ًا �أُ ّ
فكانت (حم�ص القدمية) وق��د َّ
م�شقي
الد
ت�صب الهال على قهوتها وقد �سجنتْ
حجار ُتها بلون ٍ �أحمر بدل لونها الأ�سمر و من يقظة اليا�سمني ّ
ُّ
ّ
العتيق والعا�شق للحياة ..حيث تقول:
�شفتيها على م ّوالٍ حزين ..ل ّأن مدينة دم�شق هي عا�صمة ال�شّ اعرات
لكن ح�� َك��تْ
بال�صمتِ
��ي م��ا ب�� َك��تْ ْ ..
ّ
“ه َ
أذيالهن بالتَّجوال يف �شوارعها الودود،
لهن من �شحن �
َّ
اللواتي ال بدَّ َّ
ني تُ�شحذْ \ علَّها يف
وال�س ّك ُ
حلظة جتدُ
ٍ
ّ
الإلهَ يرد لونَ �شبابِهِ  \..يا رب ..حم�ص وقد ارحت��نَ لعبق اليا�سمني و�أن��واع العطور التي يحتاج �إليه وجع
ُّ
ً
ُّ
قال احلروف يف الزّ من الذي قلَّ فيه املبدعون ..تقول يف �ص:110
ولهفة �أ�ض ُل ٍع \ َم ْن َ
ُ
قلب..
ُ
حدودها ٌ
ُ
يغفر ل��و مت���ادتْ يف ّ
�أنَّ اهلل
يوقظ اليا�سمني \ وي�صحو على
ال�ضياع \ رويداُ ..رويدا \ ..يروح النّدى
ُ
متر َغ ّ
بالدجى \ َّ
ووجهها الغايف ّ
إليك ..و� ُ
مقلتي
أحمل يف
وال�صح ُو رجع �صوت ِِك قلبي \ ..ف�آتي دم�شقُ ِ � ..
َّ
� َ
أفقل �صح َو ُه ..وارتاح من ترحاله.\ ..
ال�صدر م َّو ُ
حزين.\ ..
�صمت
ال
ٍ
ْ
الأغاين \ ويف َّ
الدمار
هي �صورة حم�ص القدمية يف حياة ال�شاعرة وقد نزل بها ّ
ُ
يقظة اليا�سمني
فجرتها
وحول لو َنها اجلميل على لون قامت ال�سواد وا�ستوطنتها خرافات و يف ه��ذا املقطع تبدو العاطفة التي ّ
ّ
ّ
الدم�شق ّية متن ّوعة وقد وزّعتها على احلزن.
بحفنة من املال _ ورائحة القهوة ّ
ٌ
مقد�ساتهم
التّعاويذ و�أ�شعل نا َرها
ٍ
رجال َكفَرة باعوا ّ
ٌ
ين الغارق يف �إي��ذاء الآخرين وال �س ّيما واحل�سرة ..وربمّ��ا ال��ي���أ���س ....ولكنّها وف�� ّي��ة ملا�ضيها احلا�ضر يف
وكانوا زبائن الفكر املا�سو ّ
معجم
ال�صادق للمكان جنَّدَ تْ �أفكارها يف
ٍ
قحطان و�أحفاد عدنان _ و ُم�ضر وغريهم من العرب اخلل�صاء الوجدان .وعرب انتمائها ّ
لرتاثهم العريق....
كانتْ الأفعال فيه حتمل م�سارات اال�ستقبال �أك�ثر من الولوج يف
و يف معادلة بناء النّ�ص ال�شّ عري تبدو ال�شاعرة هنا �شاعرة ملتزمة
(يروح .ي�صحوُ � .
أحمل) ..وهذا يدلُّ على
املا�ضو ّية كما يف قولها:
ُ
ق�ض ّية وجود ّية عانقتْ فيها مكانها الأ ّول والد ًة ..وترب ّي ًة ..وحتفظ
�شدة التّعلق باملكان ..رغم االنك�سار يف احلالة النّف�س ّية التي كان
ّ
ال�سماء التي ا�ستبدلها جوا�سي�س الع�صر �أو
عن ظهر قلب قوانني ّ
ج�سد فكرتها م ّوالها معها عاجز ًا عن مقا�صدها يف التّعبري ..وهو �شدو ال�شّ عر على
رعاة الإبل ،وممتهنوا اخليانات بالفو�ضى القاتلة التي ّ
الأوىل ُ
ال�سبع
منذ زمن طويل مثقّفو اليهود وحكّام �أوروب��ا وعلى ر�أ�سهم منابر دم�شق و�أماكن الثقافة هناك ..وقد �صارتْ الب ّوابات ّ
�أمرييكا....
ال�س�ؤال عن الهو ّية.
على مداخل دم�شق حتتاج �إىل ُّ
و ما يلفت االنتباه يف قراءة النّ�صو�ص هو طريقة ال ّت�أ ّمل يف الك�شف
ال�صعود نحو الأعلى يف حني �أنَّ
و مثلما تع�شق �شجرة الأرز �شم�سها يف ّ
عن �ضياع الإرث الثّقايف وقد ا�ستح�ضرته اللغة اجلاذبة حتتَ �سقف
بق ّية الأ�شجار الأخرى قد تنمو نزو ً
ال نحو الأ�سفل ..بهذا التّ�شبيه
ال�سور ّيون يف
املُخ ّيلة عرب ُمقاربة مع الواقع اليومي الذي يعي�شه ّ
�أ�ستطيع القول �أنَّ املوقف املطلوب من املثقّفني يف �أ ّيامنا هو ع�شق
مدينة حم�ص وغريها من الأماكن الأخرى.
والدفاع عنها بكلِّ الإمكانات التي يقدر عليها �أبناء
بعالمات حارقة احلياة الآمنة ّ
و مع التفا�صيل التي احرتقت فيها عروق التّذكّر
ٍ
ّف�سي ُم�ستعج ً
ال لإنتاج الق�صيدة التي ال تريد لها الوطن والذين هم جنود قادرون على جتاوز الثغرات الطالعة من
�أي�ض ًا بدا املناخ الن ّ
ال�شّ اعرة �أن تدخل دائرة النّ�سيان لأنّها كما � ُّ
الدفاع عن اجلغرافيا ولي�س
أظن هي ق�صيدة توازي هنا وهناك.
واملهم يف ق�ض ّية املثقّفني هو ّ
ّ
ح�ضور االبناء والأحفاد يف مكان بعيد ،وبعد طول غياب....
عن امل�صالح الآن ّية الكاذبة ...وبهذا املعنى كان ملوقف ال�شّ اعرة
لقد كانت الذاكرة التي �أ�شارتْ �إىل فو�ضى احرتاقها هي املُك ّون
ال�شرعي نف�سي ًا يف احلالة ال�شّ عرية التي عا�شتها حلظة الكتابة (لينا) الأثر الذي �شدَّ ين لأقر َا ُمت�أنّي ًا يف هذه املجموعة� ..ص80
ّ
ّ
ّ
الدائم ل�شهادة امليالد
وا�ستطاعتْ من خالل ذلك املك ّون �أن تقف على ق�ض ّية يحتاج �إليها بعنوان \ �صحوة \ ت�أكيد على حر�صها ّ
عري امللتزموهي الت�صالح اجلما ّ
يل بني الألفاظ املختارة الأوىل والأخرية..
البناء ال�شّ ّ
يف كلّ املقاطع..
ٍ
ٌ
مثقل
��دي \ ما زل��تَ يا وطني ..وجفن َُك
بنكهة رافقتها انعكا�سات الأو�ضاع القائمة والظروف \ لت�ضيء من
جمر ي َّ
ٍ
االجتماع ّية والثقاف ّية املتناق�ضة ف�أظهرتْ ت�شوفاتها نوع ًا من
َّ
اء ُمثخن باجلراح..
وا�سم َك ُمت َع ٌب \ وجبين َُك
بالدم ِع \
ّ
ُ
الو�ض ُ
ن�صها
وجع
درامي انع�شّ تْ فيه َّ
الك�شوفات احلاملة لنب�ض عروقها يف ٍ
ٍّ
تومئ يل ل َ
ُ
\ ما زلتَ
أنه�ض كلَّ حزنٍ  ..كي �أعيد توازين \ و�أُرتّب
عري وهي
عري احلديث ،وكان خطابها متجاذب ًا مع حلمها ال�شّ ّ
ال�شّ ّ
ال ..ليكون املتلقّي �شريك ًا لها يف ذلك الأوراقَ � ..أن ن�صحو مع ًا \.
تطرح �أ�سئلتها على ذاتها �أ ّو ً
عري احلزين وك�أنّها ال
ت�صدق �أنَّ
ّ
ال�صوت ال�شّ ّ
التّجاذب احل��ارق كما يف هذا املقطع بعنوان (لقاء يف الذّ اكرة) �إنَّها النّجوى يف دائرة ّ
�ص :57مر ْر ُت
م�ساء على يفءِ دا ِر ْك \ ُ
ملحت ً
ً
نداء ُي�شابهُ ظل ََّك يكبو ما حتمله �إليها الإ�شارات من هنا وهناك قد تدفع بها للنهو�ض كي
َ
رحيق الثواين القدمياتِ  \ ..ما َ
لكن ..بهِ من
ِ
هنالك \ ْ
زال فيهِ تقر�أ يف بوحها �أنَّ الوطن ما زال ُمثق ً
ال بجراحه ...ولكنّها ت�سعى يف
الر َ
ٌ
حال..
رحيق� ..صحا بانتظا ِر ْك \ ك�أنيّ ملحت َُك تعدو \ ُّ
ت�شد ّ
إخوتهن
النّهاية لأن ترتّب له املواقف املُقاومة بني بنات جن�سها و�
َّ
ني ظنونُ املرايا \ وقد
وتعدو \ وكم عانقتني على
ٍ
غفلة من حن ٍ
حر ّية الأماكن تنعم بالأمن والهدوء،
الرجال املقاومني لتبقى ّ
عج ُل �أحمو بقايا دمو ٍع عن من ّ
ُ
َ
ناولتني
زجاجة ٍ
عطر لأن َّك � ٍآت \ ك�أنيّ �أ ّ
ُ
كلّ
وال�صادقة يف ع�صرنا
خل�صة
مل
ا
ة
ي
الوطن
إرادات
ل
ا
بهذا
وتنت�صر
ّ
ّ
اجلفنُ � ..
أهتفٍ � :آت.\ ...
ِ
و مع هذا اجلنوح
العاطفي النتظار َم ْن تحُ ّب وقد ا�ستخد َمتْ كلّ الذي مازال ينهمر فيه البكاء ..وليالت الوجد تنتظر احلداد.
ّ
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ق�ضايا و�آراء

يف ذكرى اغتيال لوركا:
(قمر غرناطة املدمى)
• ح�سني خليفة
عندما قتل الفا�شيون �شاعر �إ�سبانيا اجلميل فيدريكو غارثيا لوركا �صرخ
ال�شاعر الت�شيلي بابلو نريودا:
لقد �سقط قمر غرناطة يف بركة دم.
مل يكن قمر غرناطة �ساهر ًا ليلة مقتله ،غاب �صديق ال�شاعر فيما
قطعان الفا�شية ال�سوداء تقوم كعمل روتيني باغتيال �شاعر ا�سبانيا
مبدع «عر�س الدم» و«�أغان غجرية».
رمبا مل ينم القمر ليلتها ،رمبا �أخفى وجهه خجال من هذه املجزرة
املروعة بحق اجلمال والنقاء.
بعد �سبعني عاما من رحيله ال يزال لوركا حا�ضرا بقوة ومثريا للجدل،
وما زال امل�ؤرخون والنقاد ينقبون يف نتاجه الغني الكت�شاف زوايا معتمة
من حياة ال�شاعر و�إبداعه ،فيما فرانكو ال يذكر �إال مرفقا باللعنات ،لكن
هذا ال ينفي ـ �ضمن ال�صراع الثقايف ـ �أن يتنطع بع�ض الكتاب اليمينيني
والعومليني ملحاولة نفي �أي عالقة بني ال�شاعر والفكر املارك�سي ،و�إظهاره
كم�سوخ املثقفني العومليني �شخ�ص ًا متمرد ًا فو�ضوي ًا بل �شاذ ًا جن�سي ًا ـ كما
تكت�شف «لي�سلي �شتاينون» ويردد خلفها مريدو اليمني العربي وموظفو
ال�صحافة النفطية ـ متنا�سني �أن القارىء لق�صائد لوركا وم�سرحياته
ال يحتاج �إىل الكثري من الذكاء ليكت�شف البعد الثوري املقاوم ملا قدمه
خالل �سني عمره الق�صري ( 38عاما) ،ويف نف�س الإطار (حماولة �إخفاء
البعد الثوري الن�ضايل يف �إبداع لوركا) ينفي الباحث وامل�ؤرخ الأ�سباين
«خو�سني بال�سان» االنتماء الي�ساري للوركا فيقول يف كتابه «موت
لوركا ..كل احلقيقة»� :إن هذا «التزوير التاريخي» جاء يف مرحلة املد
اال�شرتاكي يف ال�ستينيات ،وخا�صة يف دول العامل الثالث.
لن نخو�ض كثريا يف مناق�شة �أفكار كهذه ،لنقر�أ فقط هذين املقطعني من
ق�صيدة «�صرخة �إىل روما»:
ه��������ن��������ا ال �����������ش����������يء �����������س����������وى م��������ل��������ي��������ون ح������������داد
ي�سبكون القيود
لأطفال مل يولدوا بعد...
هنا ال �شيء �سوى مليون جنار
ي�صقلون التوابيت
توابيت بال �صلبان
* * *
لأننا نريد خبـــزنا اليومي
ونريد �أزهار احلور وال�سنابل ذات الن�ضارة الأبدية
ولأننا نريد وفاء الأر�ض
يهب الفاكهة للجميع
يف رواي��ة «هيجان  . .حماكمة!! وقتل لوركا» يورد الكاتب «جوزيف
لوي�س دي فياللونغا» مقاطع موثقة عن طريقة الفا�شيني يف حماكمة
كتابات ال�شاعر وخوفهم منها.
(رجالن ي�سريان على حافة نهر� ،أحدهما غني والآخر فقري� ،أحدهما
متخم املعدة والآخر ي�سمع ب�أذين ر�أ�سه قرقرة الريح يف فراغ �أمعائه . .
 .قال الغني� :أوه! يا جلمال ذاك الزورق املن�ساب على �صفحة املاء! انظر
. . .بل انظر ما �أجمل تلك ال�سو�سنة املزهرة على احلافة .. .
متتم الفقري قائال� :أنا جائع� ،إنني ال �أرى �شيئا� ،أنا جائع ،جائع.
�إن اليوم الذي يزول فيه اجلوع هو اليوم الذي فيه بالذات يحدث يف
العامل �أعظم تفجري عرفته الإن�سانية �أو حلمت به .. .تفجري القوى
الفكرية والعقلية والروحية  . . .ولي�س مب�ستطاع الكائنات الب�شرية �أن
تت�صور م�سبقا ذلك الفرح الذي �سيتفجر �أي�ضا مع �إ�شراقه �صبح الثورة
الكربى)
هذا املقطع من ق�صة «احلر�س املدين الإ�سباين» هو �أحد امل�ستندات التي
واجه بها حاكم غرناطة فالدز ال�شاعر بعد اعتقاله ،ليتهمه بالدعوة
�إىل الثورة وت�أييد اجلمهوريني و«العمالة ملو�سكو» وهي التهمة التي
كانت توجه �إىل كل الثوريني ،قائال:
(يا غار�سيا لوركا كم كان كبري ًا عدد النا�س الذين خدعتهم و�ضلّلتهم
بوا�سطة هذا الن�ص؟ كم هو عدد النا�س الفقراء الذين يعتقدون الآن
بف�ضلك وف�ضل فنك� ،إن اجلوع �سيزول من العامل يوم ًا يف حني �أنك تعلم

علم اليقني حتمية ا�ستمرار تفاقم اجلوع �إىل الأبد؟
وكم عدد الذين ماتوا �أو �سيموتون من �أجل تلك الثورة الكربى التي
وعدمتوهم بها وعلى مر�أى منكم يفقدونها كل يوم؟)
وبعد �إلقاء التهم يقول احلاكم :احكم عليك �أن ال تكتب �إطالق ًا بعد
اليوم.
ال�شاعر امل�سكون باحلب وال�صدق والب�ساطة �أجاب بعد ت�أمل� :إطالقا؟
املوت � َأح ّب �إيلّ. . .
ـ هل هذه رحمة ت�س�ألني �إياها؟
ـ املوت �أحب �إيلّ.
ـ اتفقنا  . .حتى ال يقال �إنني رجل بدون قلب.
ثم �أعطى �أوامره للمالزم فون�سيكا( الراوي) لتنفيذ احلكم.
كان طلب لوركا الأخري من املالزم�( :أحب �أال يحدث ذلك يف املقربة.
املقابر لي�ست ليموت فيها النا�س�.إنها فقط لل�صمت والأزهار والغيوم.
وال �أحب املوت على مر�أى من القمر.يف ق�صائدي قلت الكثري عن القمر،
وان �أموت على م�شهد منه ف�سيبعث ّ
يف انطباعا بان �أف�ضل �أ�صدقائي قد
خانني).
يف قرية (فوينتي باكريو�س) قرب غرناطة ،يف منت�صف ليلة اخلام�س
من متوز  1898ولد لوركا لأبوين من الطبقة الو�سطى مبعايري تلك
الأيام.
يقول لوركا عن طفولته عندما كانت �أمه تقر�أ له �أعمال فكتور هيغو:
�أده�شني بكاء اخلادمات لأنني مل �أكن �أفهم املعنى ،لكنني متتعت بهذا
اجلو ال�شعري .
وب�سبب �أفكارهما املتحررة ن�سبي ًا دعم الأبوان مواهب االبن املو�سيقية،
وكان لوركا �سائرا بقوة لأن ي�صبح من كبار مو�سيقيي تلك الأي��ام يف
�إ�سبانيا� ،إذ ا�ستطاع يف �سن احلادية ع�شرة عزف مقطوعات لبيتهوفن
 ،وق�ضى �أوىل مراحل درا�سته يف القرية ،ثم انتقل مع �أ�سرته �إىل
غرناطة حيث �أنهى درا�سته الثانوية ،وبد�أ يف درا�سة احلقوق والآداب،
وتعلم العزف على البيانو والقيثارة حتى �أ�صبح يف �سن الثامنة ع�شرة
�أ�شهر عازيف البيانو يف غرناطة ،لكن معار�ضة �أهله ل�سفره �إىل باري�س
ملتابعة تخ�ص�صه يف املو�سيقى جعله ينعطف نحو قدره ال�شعري � ،أثناء
�إقامة لوركا يف غرناطة طبع �أول كتاب نرثي له (م�شاهد وانطباعات)
عام  ،1918وهو ح�صيلة عدد من الرحالت يف �إ�سبانيا ،وبد�أ يف الرتدد
على املنتديات الأدبية.
انتقل عام � 1919إىل مدريد ،ف�أقام يف بيت الطلبة ،وعقد عالقات
حميمة مع العديد من الفنانني ،منهم :الت�شكيلي ال�شهري �سلفادور دايل،
واملخرج ال�سينمائي لوي�س بونويل ،طبع �أول دي��وان �شعر له (كتاب

الأ�شعار) عام  1921دون �أن يثري كثري ًا من االنتباه.
ويف عام � 1928أ�صدر مع عدد من �أ�صدقائه جملة �أدبية مل ي�صدر منها �إال
عددان .،ثم �سافر يف رحلة �إىل �أمريكا ،و�أقام يف الأرجنتني عدة �سنوات
كانت من �سنوات حياته اخل�صبة حيث �أعيد طبع م�سرحيته «عر�س
الدم» عدة مرات ،وحقق �إيراد ًا مالي ًا جيد ًا جعله ي�ستغني عن م�ساعدة
�أهله له ،وكانت �شعبيته جارفة يف الأو�ساط الثقافية وال�شعبية هناك.
من �أعماله ال�شعرية �إ�ضافة �إىل«كتاب الأ�شعار»« :كا�ستيون» ،1927
«ق�صيدة الأغنية العميقة»« ،حكايا غجرية»�« ،1928أغ���ان»،1936
«�شاعر يف نيويورك»(1940عام الن�شر).
وقد �ساهمت رحلته �إىل نيويورك و�إقامته فيها يف منو ح�سه املعادي
للر�أ�سمالية و�شرورها وتبلور النزوع الي�ساري لديه ،فبدا يف جمموعته
الأخرية تعاطف كبري مع املهم�شني وامل�ضطهدين من غجر وزنوج وهنود
فقراء:
لغجر نيويورك
�أربعة �أعمدة من وحل
�سود
و�إع�صار ليمامات ٍ
تتخبط يف املياه الراكدة
فجر نيويورك يئن
يف ال�سالمل الالنهائية
باحث ًا بني الزوايا
عن �سنبل قلق مر�سوم
يطل الفجر وال �أحد يتلقاه يف فمه
لأن لي�س هناك �صباح وال �أمل ممكن
وقطع النقود �أحيانا ،كفرق نحل غا�ضبة
تثقب وتلتهم �أطفاال مهملني.
م�شروعا كان ميثل حلم حياته ،وهو:
وبعد عودته عام 1930م ،بد�أ
ً
تعريف اجلمهور يف الريف والقرى النائية الفقرية بروائع امل�سرح
الكال�سيكي الأ�سباين ،و�أن�ش�أ ما عرف با�سم “م�سرح الكوخ” ،وهو فرقة
�ألفها لوركا من �شباب اجلامعة كانوا يتنقلون بني قرى �أ�سبانيا على ظهر
�شاحنة ،ف�إذا ح ُلّوا ب�إحدى القرى ن�صبوا م�سرحهم املتوا�ضع لكي يقدموا
عرو�ضهم امل�سرحية جما ًنا.
ويف عام  1933عر�ض م�سرحيته (بودا�س دي �ساجنز) وهي حكاية
ريفية ،و�ضع فيها كل ما عاناه خالل تلك الفرتة.
وهناك م�سرحية له ن�شرت وعر�ضت بعد اغتياله هي «برنارد البا» وهي
م�سرحية واقعية اقرب �إىل النرث.
يف ق�صائد لوركا ح�سا�سية �شعرية طاغية ،وق��درة هائلة على ر�سم
الروح املبدع وحتويل هواج�س و�أحالم الإن�سان �إىل �شعر ميوج باحلزن
ال�شفيف ،وير�سم بالكلمات نزوعه �إىل احلرية واحلب.
من «غزالة املوت املظلم»:
�أريد �أن �أنام نوم التفاح
و�أن �أبتعد عن جلبة املقابر
�أريد �أن �أنام رقاد ذاك الطفل
الذي كان يريد �أن ينتزع قلبه يف عر�ض البحر
ومن ق�صيدة «اليد امل�ستحيلة»:
يد
�أنا ال �أمتنى غري ٍ
يد جريحة ،لو �أمكن ذلك.
يد
�أنا ال �أريد غري ٍ
حتى لو ق�ضيت �ألف ليلة بال م�ضجع.
يف متوز  ،1936وكانت ق��وات فرانكو الفا�شية قد دخلت غرناطة يف
خ�ضم احلرب الأهلية اال�سبانية ،التي انحاز فيها لوركا بو�ضوح �إىل
اجلمهوريني �ضد الفا�شيني مع �أدباء وفنانني كبار ان�ضموا �إىل املعركة
مثل ال�شاعر الت�شيلي العظيم بابلو نريودا والروائي الأمريكي �أرن�ست
همنغواي ،اعدم لوركا رميا بالر�صا�ص من قبل كتيبة من جنود فرانكو
املدججني بالظالم ،وكانت �آخر عباراته وهو ينظر �إىل ال�سماء كما روى
فيما بعد �أحد اجلالدين :ال يوجد قمر.

�أدب من العامل

•فيتايل مالكوف
ٌ
هائل
انتهت الغابة فج�أة ,وانك�شف يف الأم��ام َقف ٌْر
مملوء بهياكل غري مفهومة وخميفة وذات �أحجام
�ضخمة جدً ا .كانت هذه الهياكل احتكا ًما لكل �شيء قد
�شيدت على يد تلك املخلوقات القدمية التي قطنت هنا
من قبل؛ تلك التي قطنت وحكمت العامل كله!
�س�أل ك��او الأ�شقر و�أ�صغر املجموعة �سنًّا ب�شيء من
اخلوف� - :إىل �أين �أتيت بنا �أيها املعلم؟ هذا املكان يثري
يف عقلي الك�آبة والأ�سى.
ري
خاطب �أ�شطر التالميذ واملغطى بوبر بني قامت كب َ
املجموعة قائلاً بعد �أن لف املكان العاري بنظره املمتلئ
بالف�ضول واملتعط�ش للمعرفة - :حقًّا �أيها احلكيم
هواف� ,أين نحن؟ وما هذا كله؟
ً
ً
ابت�سامة كا�ش ًفا وهلة عن �أنيابه ال�شائخة
تكلف هواف
واملت�آكلة ب�شدة - :حتلوا بال�صرب �أيها اجلراء .تعالوا
�إىل هناك ,و�س�أروي لكم �أ�سطورة الب�شر.
�س�أله واوك الأ�شعث واملربق�ش والذي ال يعرف طعم
الهدوء� - :أ�سطورة عن الب�شر؟ من الب�شر؟
 يا لكم من جراء �أغبياء ,ما زلتم ال تعرفون �سوىالقليل القليل عن هذا العامل القائم منذ �سنوات ال تعد
متح�ضرا
وال حت�صى .هل تظنون �أن �شعبنا كان دائ ًما
ً
ومتطو ًرا على هذا النحو؟ �أنتم خمطئون,ومبا �أنكم
قد بلغتم ما يكفي من الر�شد فقد قررت �أن �أنقل لكم
�شي ًئا من معارف �ستعود بنفع عظيم على عقولكم التي
مل ي�شتد عودها بعد� .سريوا خلفي وال تطرحوا ما ال
يلزم من �أ�سئلة.
وقاد املعلم احلكيم وامل�سن هاوف جمموعته مبا�شرة
نحو الهياكل الغريبة التي راح حجمها يكرب �أكرث
ف�أكرث مع اقرتابهم منها.
�صمت التالميذ وحت��رك��وا يف القفر بحذر وتخوف
ملحوظ متلفتني ط���وال ال��وق��ت ون��اظ��ري��ن �إىل ما
ح��ول��ه��م,ووح��ده واوك ك��ان ً
ن�شطا ,وب��دا وك���أن��ه مل
يخف على الإطالق .عمو ًما� ,شعر هو � ً
أي�ضا ب�شيء من
القلق لأنه مل يبتعد من قبل قطمثل هذه امل�سافةعن
الوجار,بيد �أنه من غري اجلائز له �أن ُيظهر اخلوف لأن
�أوامكا اجلميلة ذات الوبر املجعد الأبي�ض ت�سري قربه,
ريا ولذلك تظاهر بال�شجاعة.
وكانتتعجبه كث ً
ريا يبلغون الهياكل الأوىل التي تبني �أنها
وها هم �أخ ً
لي�ست خ�شبية على الإط�ل�اق ,و�أن��ه��ا بنيت من مادة
باردة و�صلبة جدً ا ,وراح التالميذ يلم�سونها برباثنهم
ذات املخالب ب�شيء من اخلوف ويتبادلون النظرات
احلائرة فيما بينهم.
راق��ب ه��واف املراهقني بابت�سامة وادع��ةوح��ك �أذنه
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�أ�ســــــطورة البــــــ�شر
الي�سرى املمزقة.لقد اكت�سب هذه العالمة الفارقة يف
�سنوات �شبابه يف �أثناء مطاردة �أرنب ذي قرنني تبني
�أن لديه �أ�سنا ًنا حادة جدًّ ا...
مل يتمالك كاو نف�سه - :من بنى هذا كله �أيها املعلم
وملاذا؟
 حتلقوا حويل وا�سمعوا الأ�سطورة ,وحينذاك �سوفتعرفون كل �شيء.
جل�س املراهقون بر�شاقة حول هواف امل�سن و�شنفوا
�آذانهم ا�ستعدادًا ل�سماع �أمر ممتع وغام�ض .لقد عرفوا
جمي ًعا �أن املعلم قادر على �إث��ارة االهتمام ,وقد روى
ريا �شتى الق�ص�ص التي ت�شابك فيها احلقيقي مع
لهم كث ً
املختلق ,وكانت هذه الق�ص�ص �أحيا ًنا خيالية �إىل حد
ي�صعب معه ت�صديقها ,لكن اال�ستماع �إىل ذلك كله كان
ممت ًعا جدًّ ا!
راح هواف امل�سن ي�ستجمع �أفكاره طويلاً ,ثم ج�أر ب�شيء
ما ب�صوت خافت حتت �أنفه وبد�أ الق�صة.
ميا .كان
 حدث ذلك يف قدمي الزمان� ,آه كم كان قد ً�شعبنا يف تلك الأزمنة ال�سحيقة ما يزال بر ًّيا وغري
عاقل ,وعا�ش �أجدادنا متفرقني وب�أ�سر �صغرية ,وكانوا
ينحنون �أمام �أولئك الذين حكموا العامل.
تدخل واوك قائلاً  - :ومن حكم العامل؟
فنال يف احلال �صفعة قويةمن املعلم.
 ال تقاطع �أب��دً االأك�بر منك�س ًنا ,وتعلم ال�صرب لأنهينفعك يف ال�صيد.
ثم راح هواف يرببر م�ستاء وهز ر�أ�سه وتابع احلديث:
 نعم ,حكم الب�شر العامل حينذاك,وكانوا خملوقاتجبارة ج��دً ا وعاقلة ,وا�ستطاعوا �أن يبدعوا �شتى
الأعاجيب املمكنة – احل�سنة منها وال�سيئة .لقد
خ�ضعت لهم حتى قوى الطبيعة ومن بينها النار.
 النار؟!انكم�ش املراهقون خائفني لأنهم عرفواجميعهم حق
املعرفة قوة النار ,وعرفوا ذلك الرعب الذي تبثه يف
نفو�س �سكان الغابة كلهم.
 نعم ,ا�ستطاع الب�شر �أن ي��و ِّل��دوا النار ويرو�ضوهاحني دعتهم احلاجة �إىل ذلك,وا�ستطاعوا � ً
أي�ضا فعل
الكثري الكثري غري ذلك مما ل�سنا قادرين حتى على �أن
نخمنه ,وكان �أجدادنا ينحنون �أمامهم ويخدمونهم
خو ًفا من غ�ضبهم املخيف,فالنا�س كانوا مرعبني حني
يغ�ضبونوكان يف مقدورهم �أن يرتكبوا ال�شر الأعظم.
ويف الغ�ضب ق��دروا حتى على القتل – على قتل �أي
خملوق �آخ��ر وكذلك بع�ضهم بع�ض .عموم ًا ,الب�شر
خملوقات غريبة جدً ا وبدت �أفعالهم �أحيا ًنا بال معنى
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• ترجمة :عياد عيد

وغ�ير مفهومة,فا�ستطاعوا بناء مثل ه��ذه املن�ش�آت,
ثم تدمريها ب�سهولة .ما الذي �أرادوا الو�صول �إليه
ب�سلوكهم و�أفعالهم ,و�إىل ماذا �سعوا؟ هذا ما لن ن�ستطيع
معرفته �أبدً ا ,لأن الب�شر ما عادوا موجودين...
هام�سا ل�سبب ما� - :أين ذهبوا؟
�س�أل كاو ً
ً
�أغم�ض هواف عينيه عو�ضا عن الإجابة و�صمت بع�ض
الوقت وك�أنه مل ي�سمع �س�ؤال اجل��رو الأ�صغر ,وبدا
وا�ضحا �أن ال�شيخ قد غرق يف �أفكار فل�سفية ما (�أحب
َ
التفكري وغال ًبا ما كان يناق�ش مع نف�سه هذه الأفكار
ب�صوت م�سموع) ,ثم �شرع يتكلم من جديد:
 وهكذا ,اختفى الب�شر .لكن ملاذا؟ ما الذي �أهلكهم علىالرغم من عظمتهم كلها؟  -ابت�سم هواف -الإجابة عن
هذا ال�س�ؤال املعقد ب�سيطة ب�ساطة م�ضحكة .لقد �أهلك
الب�شر �أنف�سهم ب�أنف�سهم.
�صاح التالميذ ب�صوت واحد - :كيف؟! ب�أنف�سهم؟!
فرك امل�سن برثنيه را�ض ًيا عن االنطباع الذي �أثارته
ق�صته يف نفو�س اجلراء - :نعم ,ب�أنف�سهم .وقد حدث
ذلك لأن الب�شر مل ي�ستطيعوا التغلب على البداية
ال�شريرة فيهم و�صنعوا �آل��ة قتل مرعبة� .إن��ن��ا ال
نعرف بدقة ما هذه الآل��ة وكيف كانت تعمل ,لكنها
عملت ب�سرعة �شديدة وبال خلل ,ويبدو �أنها خرجت
يف �إحدى املرات عن �سيطرة الب�شر ف�سحقوا �أنف�سهم
ب�أنف�سهم لي�صريوا �ضحايا عقلهم .وهكذا اختفت
احل�ضارة العظيمة,وتبني �أن عقل الب�شر �ضعيف ,وراح
تدريجا يف مظاهر معيبة مثل الطمع واحل�سد
يغرق
ً
والغ�ضب والعدوانية واخلبث والق�سوة ,وبالنتيجة
هلكت ف�صيلة الب�شر� ,أما نحن الكالب فحللنا حملهم
بجدارة و�صرنا �أ�صحاب الكوكب اجلدد.
هز هواف ر�أ�سه بحزن – نعم ,فالعقل �شيء معقد وخطر
جدً ا وينبغي �إتقان التعامل معه وا�ستخدامه فقط من
�أجل الأهداف النبيلة و�إال ف�ستقع الكارثة؛ و�إال ف�إن
�شتى امل�آ�سي والكوارث العظيمة �ستكون ممكنة...
�صمت اجل��راء مفكرين مبا �سمعوه وحماولني تخيل
ذلك الزمن البعيد والغام�ض الذي عا�ش النا�س فيه.
تبني �أن الأ�سطورة كئيبة جدً ا وحمزنة ,حتى �إن �أحد
التالميذ تنهد �أ�س ًفا.
�س�أل كاو بوجل - :وهل �سنه ِلك ,نحن� ,أنف�سنا �أيها
املعلم؟ فعقلنا لي�س كالعقل الذي كان لدى الب�شر.
�أعلن هواف ب�صالبة� - :أظن ال .ف�شعبنا ,يف الأحوال
كلها ,يتطور باالجتاه املطلوب .لقد احت��دت قطعان
الكالب منذ زمن طويل يف قطيع عظيم واحد يعي�ش
�ضمن قوانني الأخ��وة الواحدة� .إننا ننتقي زعماءنا

فقط م��ن ب�ين الأح��ك��م والأج����در .كما �أن��ن��ا ال نهلك
�أقراننا كما فعل الب�شر وال نقتل �إال من �أجل الغذاء.
�إنني م�ؤمن ب�أن احلال �ستبقى هكذا دو ًما .وليكن هالك
اً
ومثال على الكيفية التي
در�سا جيدً ا لنا جمي ًعا
الب�شر ً
ال ينبغي ا�ستخدام عقلنا بها .هذا يف احلقيقة ,كل
ما �أردت قوله لكم �أيها اجل��راء .تذكروا الأ�سطورة
عن الب�شر حتى �آخر حياتكم كي ال تقدموا �أبدً ا على
الأعمال املتهورة وامل�شينة ,و�إن حدث �أن ن�سيتم �شي ًئا
ما فتعالوا من جديد �إىل هنا �أو �إىل �أنقا�ض �أخرى
و�ستذكركم هذه الأكوام مبا�ضي كوكبنا وبذلك الزمن
ال��ذي عا�ش الب�شر فيه وهلكوا ب�سبب من ج�شعهم.
�سوف تطلعكم هذه الأكوام من جديد على الذي ميكن
�أن ي�ؤدي �إليه �سوء التعامل مع العقل.
�صمت هواف ,ولف بنظرة عاب�سةالتالميذ املت�سمرين
يف �أماكنهم .لقد تذكر �صباه وتلك املرة الأوىل التي
ا�ستمعفيها �إىل�أ�سطورة الب�شر من معلمه امل�سن ,ور�أى
مثل هذه الأبنية امل�شادة قبل �آالف ال�سنني على يد
العرق العظيم .نعم ,ي�صعب ن�سيان ذلك.
 ما بكم �أيها اجل��راء قد اكت�أبتم؟ هل �أعجبتكمالأ�سطورة؟
نطق فاكهاو البني القامت ومتهدل الأذن�ين والأ�شطر
بينهم �ساه ًما� - :إنها حمزنة ج��دً ا ,حتى �إنني �أ�شعر
ب�شيء من ال�شفقة على النا�س .رمبا مل يكونوا مبثل
هذا ال�سوء� ,ألي�س كذلك؟
 رمبا ,رمبا ...لكن ح�س ًنا ,حان وقت عودتنا .تذكروا�أيها اجلراء �أننا وهبنا العقل من �أجل البناء واملعرفة,
ولي�س من �أجل الق�سوة التي ال معنى لها.
قاد هواف احلكيم مع هذه الكلمات جمموعته عائدين
�إىل الغابة حيث كان الوجار امل�شرتك للقطيع .وقد
بدا التالميذ جميعهم جديني ومركزي االنتباه ,ويبدو
�أن كلاً من اجلراء قد بات اليوم �أن�ضج قليلاً و�أحكم.
فكر واوك � ً
أي�ضا بالنا�س طوال الطريق حتى �إنه ن�سي
بع�ض الوقت �أمر �أوامكا ,لكنه تغلب على �أفكاره على
الرغم من كل �شيء وراح يفكر كيف �سيجذب انتباهها
نحوه ,و�سرعان ما ابتكر حيلة م�ضحكة ج��دً ا وغري
م�ألوفة ف�أ�شعره ذلك باملرح .اكت�سبت احلياة من حوله
من جديد �أل��وانً��ا وظ�لالاً زاهية وتابعت �إبهاج هذا
الكلب ال�شاب� ,أما الأ�سطورة عن الب�شر فما عادت تبدو
له قامتة �إىل هذا احلد...
�أيلول– 2001 ,بيلغورود

القالدة الذهبية ال�صغرية
• ت�أليف:جانيللوبوينت

ُيعطى معظم الأطفال بطانية� ،أو دب ًا ذا فراء� ،أو �أي �شيء ناعم وغري
م�ؤذٍ ليالزمهم حتى يكربوا� .شيء كي يتمكن �آبا�ؤهم من �إغاظتهم به �أمام
�أ�صدقائهم �أو �صديقاتهم يف امل�ستقبل.
لكن لي�س �أن��ا ،دون هانرت ،فقد تعلقت �أثناء ن�ش�أتي ب�شيء لي�س ملكي
�أ�ص ًال .كانت �أمي قالدة ذهبية �صغرية لب�ستها �أمها من قبلها .وعندما
كنت �أ�شرع بالبكاء ،كانت حتملني بني ذراعيها ومبجرد �أن تقع عيناي
على القالدة� ،أهد�أ ب�شكل مفاجئ.
عندما كربت ،فعلت ما �ستفعله �أي �أم و�أعطتني ما �أردت .و�صارت القالدة
ُتلب�س حول عنقي بد ًال من عنقها .لكنها مل تفتح �أبدا ،لي�س من �أجلي.
ف�س�ألت �أمي“ ،كيف حدث �أنها فتحت جلدتي ومل تفتح لنا ؟”
“ �أعتقد �أن بع�ض النا�س يجدون �صعوبة �أكرب يف االنفتاح “ قالت ذلك
بكل الهدوء املمكن.
�أ�ستطيع الآن وقد بلغت ال�سابعةع�شرة�،أن �أفهم ما ق�صدته .ف�أنا مل
تر مني ذلك القدر من
�أر �أمي تبكي وال مرة واح��دة ،وهي بدورها مل َ
امل�شاعر ،فنحن مل نكن �أب��دا �صديقتني مقربتني مثل معظم الفتيات

• ترجمة :ملي�س امللحم
و�أمهاتهن .وكان ذلك ال ب�أ�س به حتى الآن .لكني �أ�شعر يف بع�ض الأحيان
�أنني قنبلة موقوتة� ،أكبتُ كل تلك امل�شاعر التي على و�شك �أن تنفجر
داخلي.
“ وهذا يرتكك �آن�سة هانرت مع ”...مرر ال�سيد باملر يده املكتنزة نزوال
ليبحث عن ا�سم التلميذ املتبقي يف القائمة .فكنت �أ�سرع من ال�سيد باملر
بكثري .لقد عرفت قدري� ”.آه�،أجل ! ال�سيد تومب�سون”.جمع توما�س
تومب�سون كتبه واجته نحوي .ونظر ال�سيد باملر �إيل �آمال �أن ي�شاهد �أي
نوع من ردود الفعل على وجهي.
“ حماولة جيدة باملر “ قلت لنف�سي ،و�أظهرت له �أك�ثر وجه ماكر
عندي ،بال �أي تعبري كالعادة.
توما�س تومب�سون فتى يف مثل �سني ،بج�سم نحيل و�شعر طويل رملي للون
العينني خ�ضراوين مائلتني للرمادي.قلت لنف�سي “ يا له من ا�سم م�ضحك
“ .اال�سم الأول مطابق لال�سم الأخري وكالهما غريب كالولد نف�سه.
كان معروفا ب�أنه مثري للم�شاكل .ال �أجر�ؤ �أن �أقول ب�أن توما�س تومب�سون
كان جمرما حقا ،على الرغم من �أن عنده �إ�شكاليات مع القانون .مل �أكن

�أخاف من توما�س كما كانت ت�شعر بقية الفتيات .لقد كان ي�سكن �أ�سفل
ال�شارع الذي �أقطنه على ما �أتذكر .وكنت �أرى �أحيانا الأ�ضواء احلمراء
والزرقاء توم�ض من خالل نافذتي عندما حت�ضر ال�شرطة توما�س �إىل
املنزل من مغامراته امل�ؤذية.
“ �إذا ،اليوم بعد املدر�سة ؟ “ �س�ألني توما�س مبت�سما .كان ميكن �أن
يبدو لطيفا لو ح�صل على ق�صة �شعر الئقة وبع�ض اللحم يك�سو به
عظامه .وافقت على لقائه يف منزيل لنعمل على بع�ض م�شاريعنا عندما
رن اجلر�س.
ذهبت �إىل البيت ،وارتديت مالب�س �أك�ثر راح��ة وخلعت قالدتي
وو�ضعتها على ال��رف لأمي��ن بجانب �سريري� .سمعت طرقا على الباب
ف�أ�سرعت �إىل الردهة،فتحت الباب فر�أيت توما�س واقف ًا هناك ،مرتدي ًا
نف�س املالب�س التي كانت عليه يف املدر�سة ،كنزة �سوداء وبنطال مرتهل.
�ألقيت عليه التحية وم�شينا مع ًا �إىل غرفتي ،حيث كانت كتبي مفرودة
البقية �.........................................ص22
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�أعالم

ْ
عرفناه
د� .صاحب ذهب  ..كما
من �صالونه الأدبي �إىل �أعماق ذاكرته

• �إباء ا�سماعيل
�صالون د� .صاحب ذهب الأدبي يف والية مي�شغن الأمريكية ،كان البوابة
َ
لنكت�شف كنوزه « :هذا
التي دخلنا منها �إىل عامل د� .صاحب ذه��ب،
ركن �أ�سا�سي من الثقافة االن�سانية على
ال�صالون و�أمثاله ،ي�ساهم يف بناء ٍ
ر�أي ول ديورانت امل�ؤ ِّرخ الأمريكي م�ؤلف ق�صة احل�ضارة �« .إنَّ احل�ضارة
نظام اجتماعي يعني االن�سان على الزيادة من انتاجه الثقايف� ».أقولها
باعرتاف اجلميع» قال د .جميل بي�ضون �أحد ر ّواد ال�صالون الأدبي« :
نحن نتعلم من خالل �صالون الدكتور �صاحب ،ثقافة جديدة ،مبا ن�ستمع
�إليه من ابداع �شعري� ،أو �أبحاث ثقافية� ( ....ص. ) 552.
وتتفاعل مع الكتّاب واملبدعني من �شعراء
هذه الكنوز بد�أت تتبل َور
َ
و�أدب��اء و�أ�ساتذة جامعيني .يك�شف �أ�ستاذ اللغة العربية حت�سني بزّ ي
�أحد ر ّواد ال�صالون ،جتربة د� .صاحب ذهب ال�شعرية ويناق�ش بع�ض
ق�صائده التي جاءت كحوار �شِ عري يف �صالونه الأدب��ي يف كاليفورنيا
من حيث َّ
مت ت�أ�سي�سه عام  ،1998لي�ؤ ِّكد �ش ْعريته وتفاعله مع ال�شعراء
ٌ
ولدتْ
ُبعيد ا�ستالم ق�صيدة
ال َآخرين ،كق�صيدة « ت�أت�أة بت�أت�أة» التي
��زج��ال الفل�سطيني �سعود الأ���س��دي .كما ت��ن��اول ق�صيدة
ال�شاعر ال ّ
ثانية بعنوان « التحية» يرد فيها على ال�شاعرة الكبرية مليعة عبا�س
عمارة  .وثالثة بعنوان « للحبيب الذي يف ردائي» كتعقيب على ديوان
ال�شاعرة الفل�سطينية �سلوى ال�سعيد .وكانتا من ر ّواد ال�صالون الأدبي يف
وو�صفه الأ�ستاذ حت�سني ب�أنّهُ « ال�شاعر الذي �أ�ضاع طريقه،
كاليفورنياَ .
هو الآن ،ومنذ مايقارب الع�شرين �سنةُ ،يكفِّر عن خطيئة هجره ِّ
ال�شعر
و�شيطانه و�شيطانته» (�ص .) 578.وحني �س�ألنا د� .صاحب ذهب عما �إذا
كان يفكِّر بن�شر ديوان �شعر يجمع ق�صائده الكثرية املتفرقة ،نفى ذلك
بالرد �أنه اليجد نف�سه �شاعر ًا !!
وها نحن �أمام كتابه «من �أعماق الذاكرة» بطبعته الثانية ال�صادرة يف
بريوت عن دار منتدى املعارف .وكان يل �شرف مراجعته يف طبعته الأوىل
والثانية يف مراحله النهائية .و�أدركتُ �أ�صالة هذا االن�سان ومت ُّيزه يف
الدِّ قة الالمتناهية التي يتعامل فيها مع اللغة العربية ومن حيث دقة
التوثيق با�ستخدام املعاجم واملراجع الالزمة اىل �أن ي�صل �إىل املعلومة
التي يريدها .د� .صاحب ذهب هو من ال�شخ�صيات النادرة التي عرفتها
َ ،
جل ْمعِه بني العلم والأدب ،علم االقت�صاد وه��و جم��ال تخ�ص�صه يف
الدكتوراه من جامعة القاهرة مبرتبة ال�شرف الأوىل عام  .1969وهو
�أي�ض ًا احلا�صل على �إجازة احلقوق من جامعة بغداد عام  ،1951حيث
ن�شر عدة م�ؤلفات يف جمال االقت�صاد نذكر منها « البرتول العربي اخلام
َ
يف ال�سوق العاملية» و» اتفاقيات وعقود البرتول يف البالد العربية .ويف
ن�شر» حتقيق وتقدمي ف�صول يف �أ�صول الفقه»
جمال ا�صداراته الأدبيةَ ،
جلدِّ ه العلاّ مة ال�شيخ حممود ذهب ،وحتقيق « رباعيات اخليام» لأ�ستاذه
ال�شاعر �صالح اجلعفري» وهذا التن ُّوع ،يعك�س م�سرية حياته التي ر�صدها
يف كتابه الأخري « من �أعماق الذاكرة» .فهديل ذكرياته و�ضعتني �أمام
ثري من الب�شر واحلجر والعلم والأدب وال�سيا�سة واالقت�صاد
ّ
ع��المَ ٍ
والتاريخ والدبلوما�سية وال�صدق وال�صداقة وال َغرابة واملعاناة .مقاالت
ٌ
و�شهادات كثرية ُكتبتْ عن هذا الكتاب ونُ�شرتْ معظمها يف الطبعة الثانية
منه .د� .صاحب ذهب كان حري�ص ًا على توثيق كل املعلومات ب�شكل علمي
ودقيق يف الكتاب مايتعلَّق بال�ش�أن االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي،
وكان ينقلنا من �أ�شد الأحداث خ�صو�ص ّية والت�صاق ًا بحياته �إىل �أكرثها
ً
همهُ �أن يكون �شاهِ د ًا �أمين ًا على ع�صره .وهذا هو
�شمولية ووطن َّي ًة ُّ .
جوهر ذاكرته التي ر�صدها يف كتابة� .أ ّم��ا كيف ن�ش�أت فكرة كتابته
للمذكرات ،فيخربنا �أنه بد�أ بكتابتها قبل خم�س �سنوات وكانت ت�أتيه
على �شكل خواطر من املا�ضي الذي عا�شه لعقود .وتك َّونتْ كمية كبرية
منها وبد�أ بتجميع الوثائق وال�صور واملالحق .والتقى ب�صديق عمره
ال�شاعر القدير د .عبد احل�سن زلزلة و�أطل َعهُ عليها حتى قبل حتويلها
و�شج َعهُ على ن�شرها ككتاب
�إىل كتاب مذ َّكرات وقد حت َّم َ�س د .زلزلة َّ
مذكّرات و�أطْ َ
لق �شهاد َته الها َّمة وامل�ؤ ِّثرة على نف�سية �صديقه د .ذهب:
« ...ق��ر� ُأت معظم م�س َّودات ف�صوله ،وكان يل احلظ �أن �أ�سه َِم ب�إعداد
مقدِّ مته ،و�أ�صدقكم القول ب�أين �أكاد �أقر�أ فيه م�سرية حياتي ال�شخ�صية،
مبفا�صلها ،ومراحلها ،ومنجزاتها و�إحباطاتها .لقد نهلنا �سوي ًا من نف�س
املنبع ،وع�شنا يف نف�س املحيط ،وكانت جتربتنا احلياتية متماثلة ،يف
احلل والرتحال ،يف الطموح والعذاب� ( ».ص )586.لريى الكتاب النور
بطبعته الأوىل ال�صادرة عن دار االنت�شار العربي يف بريوت عام .2012
�أ ّول ما يلفت نظر القارئ فيها هو جت ِّلي �شخ�صية �صاحب ذهب الأدبية
املتميزة  .انطباعي الأول �أنه �أعادين ب�أ�سلوبة الأدبي ال�ش ِّيق على ما فيه
من �سرد ق�ص�صي وو�صف دقيق رغم توثيق احلقائق ب�أ�سماء الأ�سخا�ص
والتواريخ � ،أعادين �إىل �أعمدة الأدب العربي مب�صر حتديد ًا ليعك�س مدى
ت�أثره بالأجواء الأدبية يف م�صر �أثناء درا�سته للدكتوراه يف االقت�صاد
و�أثناء عمله يف اجلامعة العربية . .ت�أ َّكد يل هذا على كرثة ماكنتُ �أقر�أ

يف مطلع حياتي لنجيب حمفوظ وطه ح�سني واحلكيم والعقاد وغريهم.
أن�س روح كتابات ه�ؤالء التي تغلغلت يف فكر ووجدان جيلنا ُ .
عدت
مل � َ
الآن مع هديل ذكريات د� .صاحب ذهب �إىل نف�س احلالة من الأ�سلوب
الأدبي الكال�سيكي املط َّعم بالفكاهة حين ًا  ،واحلنكة اللغوية والأدبية
حين ًا � َآخر  ،والأمل حين ًا � َآخر .وواقعية الأحداث وغِ ناها وثراء جتربته
منذ ن�ش�أته يف النجف الأ�شرف ومعاناته لتحقيق حلمه يف الدرا�سة رغم
�صعوبة الظروف التي كان يعي�شها ولكنه حققها ب�إ�صرا ٍر وعزمية و�صرب
و�إرادة ،ف�صار م َث ًال ُيحتذى لكل الأجيال القادمة.
 .وم��ن معاناة طفولته يقول :و�أذك��ر �أن��ه خ�لال ال�صيف  -يف �أوائ��ل
االربعينيات -هبط وباء املالريا على مدينة النجف ،كنت �أحد �ضحايا
هذه احلمى ،و�أنا ابن احلادية ع�شرة ،فقد قا�سيت �شدتها ،وا�ست�شعرت
مرارة �شراب الكينني ،وحني تعود بي الذكرى �إليها �أتذكر و�صف املتنبي
للحمى التي انتابته ،وك�أنه قد و�صف املالريا ذاتها وهي التي تزوره يف
الظالم
ويتحدث لنا عن درا�سته يف النجف الأ�شرف بكل واقعية وب�ساطة
قائ ًال« :مل يكن يف طفولتي ما مييزها عن بقية الأطفال ،و�أذكر حني
دخلت املدر�سة الإبتدائية تردد مدير املدر�سة يف قبويل ب�سبب �صغر
�سني مقارنة ببقية الأطفال ،كنت �آنذاك �أقل حيوية و�أكرث خموال من
بقية التالميذ ،ومل �أجنح يف ال�سنة الأوىل ،وقررت املدر�سة �أن �أعيد
ال�سنة ،ومل �أكمل الدرا�سة الإبتدائية �إال يف ثماين �سنوات بدال من
�ست .ثم بعد ذلك بد�أت حياتي تتغري ،فقد ا�ستهواين ال�شعر والأدب،
مت�أثرا مبا كنت �أ�سمعه من �أ�سرتي وبيئتي ،حيث لغة ال�شعر وال�شعراء
تكاد تطغى على كل ل�سان ،وحيث املجال�س الأدبية والندوات ال�شعرية
تدخل �أغلب البيوتات ،وحيث اال�ست�شهادات واحلكم ال�شعرية ينطق بها
الأديب املثقف ورجل الأعمال على ال�سواء».
�أ ّما �أهم �أ�ساتذة د� .صاحب ذهب على االطالق والذي ترك �أثره البالغ
يف جتربته ال�شعرية واالن�سانية حتى اللحظة فكان �أ�ستاذه ال�شاعر
الراحل �صالح اجلعفري،
ويدخل �صاحب ذهب – التلميذ -جمعية الرابطة الأدبية التي ت�أ�س�ست
يف النجف عام  1932ويح�صل يف �سنته الثانوية الأخرية على اجلائزة
الأوىل يف ِّ
م�سابقة �أدبية ا�شرتك فيها طالب حمافظة
ال�شعر �ضمن
ٍ
كربالء التي كانت تتبعها مدينة النجف �آن��ذاك .وقد �أب��دى �أ�ستاذه
اجلعفري �أي�ض ًا مالحظاته عليها ل�صقل موهبته وك��ان مو�ضوعها (
اجلامعة العربية) ..
ثم يدر�س احلقوق يف دار املعلمني العالية يف بغداد ويتحدث عن معاناته
وغربته و�شظف العي�ش مما دفعه �إىل التفكري بالعمل �أثناء درا�سته.
وت�ستمر غربته االختيارية فيتوجه �إىل القاهرة
وي�صادف يف القاهرة �شخ�صيات مهمة عا�صرته يف تلك الفرتة و�أثناء
درا�سته ،كان د .ذهب �شاهد ًا على ع�صره  ،و�ساعدته ظروف الغربة
والتنقل وطبيعة عمله بر�صد العامل من حوله بدقة المتناهية.
ويقر�أ �إعالن ًا يف �إحدى ال�صحف امل�صرية يغري جمرى حياته وهو ب�صدد
�إع��داد ر�سالة الدكتوراه  .الإع�لان يفيد بوجود وظائف دبلوما�سية

جديدة يف الأمانة العامة جلامعة الدول العربية  ،ويتقدم للم�سابقة
ويختار �أحد املوا�ضيع املطروحة وهو م�شروع الوحدة االقت�صادية.
وينجح بامل�سابقة وترتيبه الأول من بني املت�سابقني ل ُيعتبرَ  “ :يف
الأول من كانون الثاين (يناير) عام � 1957أول عراقي يدخل الأمانة
العامة للجامعة العربية من بابها الرئي�س ،دون تو�سط من وزير �أو �سفري
كما فعلها غريي ممن �سبقوين منذ ت�أ�سي�س اجلامعة ،حيث الأ�سا�س يف
التعيني والو�ساطات ال�شخ�صية من خمتلف البالد العربية ،ب�صرف
النظر عن الكفاءة والتح�صيل العلمي ،وقد عرفت فيما بعد �أن بع�ض
من ُعينوا من العراقيني الأوائل وغريهم مل يكن يحمل �شهادة جامعية،
وكان الف�ضل حق ًا لعبد اخلالق ح�سونة حني بادر – لأول مرة – بجعل
التعيني عن طريق االمتحان لأغلب وظائف الأمانة العامة”.
وي��ع�ّي�نّ يف ب���ادئ الأم���ر ملحق ًا يف دائ���رة ال��ب�ترول التابعة ل�ل��إدارة
االقت�صادية ،فمن خالل عمله يف اجلامعة العربية  ،وامل�ؤمترات التي
ُتع َقد يف دول العامل  ،التقى ب�شخ�صيات كثرية مرموقة مثل الرئي�س
اللبناين �شارل احللو عام  . 1966ويك ِّون عالقات متميزة مع ال�شبيبي
ويتحدث عنه وعن مكانته العلمية والأدبية .ويلبي دعوة �شيخ الأزهر
حينذاك ال�شيخ حممود �شلتوت مرافق ًا ال�شبيبي يف زيارته وكان مو�ضوع
الدعوة ت�أليف جمل�س �إ�سالمي م�ؤلف من علماء خمتلف الدول اال�سالمية
 .ويلتقي بال�شاعر امل�صري عزيز �أباظة يف منزل د .عبد احلميد بدوي -
الذي كان ع�ضو ًا يف حمكمة العدل الدولية .-وت�ستمر لقاءاته وزياراته
مع ال�شبيبي وير�صد تاريخ ال�سيا�سة يف م�صر كما �شهدها �آنذاك  .ويلتقي
بالزعيم الراحل جمال عبد النا�صر بعدة منا�سبات...
وح�ضر �أم كلثوم يف عدد من حفالتها ور�صد �شخ�صيتها و�أج��واء تلك
الأم�سيات الالمن�سية  .وت َّعرف عن قرب �أثناء �أحد حفالتها يف �أواخر
اخلم�سينات على ال�شاعر �أحمد رامي مب�سرح الأزبكية .
ويرحل الع َّ
المة ال�شبيبي ال�شخ�صية الأدبية وال�سيا�سية  .ويلقي ع�ضو
املجمع اللغوي �أحمد ح�سن الزيات حما�ضرة ق ِّيمة عنه مازال يحتفظ
بها د� .صاحب ذهب يف مكتبته ال�صوتية  .ويح�صل �أخري ًا على درجة
الدكتوراه يف االقت�صاد عام  .1956كما ي�شهد عميد الأدب العربي طه
ح�سني �أربع مرات �أثناء وجوده يف القاهرة .
َّ
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َ
�شخ�صيات تاريخية مرموقة َ
عنها يف مذكراته ،بحكم درا�سته وعمله و�إقامته ل�سنوات طويلة يف
مرة
القاهرة و�أ�سفاره وعمله يف ال�سلك الدبلوما�سي .التقى �أكرث من ّ
باجلواهري وط��ه ح�سني و�أم كلثوم وجمال عبد النا�صر والرئي�س
اللبناين �شارل احللو و�أحمد �أمني وال�شاعر عزيز �أباظة وال�شيخ حممد
ر�ضا ال�شبيبي وغريهم  .هذا االنعكا�س الفكري والثقايف يوازي وعيه
للزمن ال��ذي َ
عا�شه ،فر�صده ب�أمانة ومو�ضوعية وح�سا�سية مرهفة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا حتى كادت هذه املذكرات تكون وثيقة
للقارئ العربي يف احلا�ضر وامل�ستقبل� .سيما و�أن��ه و َّث��ق الكثري من
االحداث التي َ
عا�شها من تاريخ العراق وم�صر على وجه التحديد .يقع
الكتاب يف(�) 610صفحة عدا الوثائق التاريخية وال�صور.
والتفاتتنا الأخرية مع د� .صاحب ذهب تتعلَّق بامل�ستقبل� .س�ألناه عن
لدي م�شروعان :الأول كتاب حول الأزمة
م�شروعه القادم ف�أجابَّ “ :
َ
االقت�صادية العاملية  ،املو�ضوع ال��ذي كتبتُ عنه ب�شكل خمت َ�صر يف
املذكرات .وم�شروع كتابي الثاين يتعلَّق باقت�صاديات الطاقة ،ت�أثريها
وم�ستقبل الطاقة يف الوطن العربي .ومن العلم �إىل الأدب � ،س�ألناه
عن طموحاته فيما يتعلَّق بال�صالون الأدبي يف مي�شغن فقال� “ :أفكِّر
يف تخ�صي�ص جائزة �سن ّوية لأف�ضل �إبداعات �أدب��اء املهجر الأمريكي
وتبنّي طباعة الكتب الفائزة” .ومن املعروف �أنَّ �صالون د� .صاحب
ذهب الأدبي بد�أ منذ عام  1998يف كاليفورنيا ثم انتقل معه �إىل والية
مي�شغن قبل حوايل ثماين �سنوات� .س�ألناه � ّأي منهما حق ََّق جناح ًا �أكبرَ
بر�أيك ف�أجاب “ :اجلالية العربية يف مي�شغن ح َّق َقتْ َ�شوط ًا كبري ًا من
حيث الن�شاطات الأدبية والفعاليات الثقافية وهذا انعك�س على ن�شاط
ال�صالون الأدبي و�أع�ضائه ،بينما مت َّيز ال�صالون يف كاليفورنيا باحلوارات
ال�شعرية ب�ين ال�شعراء وه��ذه مل ت ُكن م��وج��ودة حتى يف الرابطة
القلمية”.

"ال�سنة الثالثون"

الأدب الرقمي و�س�ؤال احلداثة
• عبد احلكيم مرزوق
بدعوة من ف��رع حم�ص الحت��اد الكتاب العرب �ألقت
ال��دك��ت��ورة �سمر ال��دي��وب الأ���س��ت��اذة يف كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية ،ق�سم اللغة العربية -جامعة البعث
حما�ضرة بعنوان (الأدب الرقمي و�س�ؤال احلداثة)
وذلك يف مقر فرع االحتاد يف حي الغوطة حيث حددت
منذ البداية �أن هدف البحث الذي قدمته هو درا�سة
خ�صائ�ص الأدب الرقمي ،و�أنواعه ،وعالقته بالع�صر
التكنولوجي ،و�إثارة �أ�سئلة تتعلق بلغة الن�ص الرقمي
م��وازن ً��ة بلغة الن�ص ال��ورق��ي ،وكيفية مقاربة الن�ص
الرقمي نقدي ًا ،واجلن�س الأدبي الذي ينتمي �إليه الن�ص
الرقمي ،و�أثر احلداثة يف �أدبية هذا الن�ص .وتطبيق
ذلك على رواية رقمية بهدف الو�صول �إىل ر�أي خا�ص
بهذا الوافد الأدبي اجلديد.
ور�أت الناقدة �أن ال�ساحة الثقافية العربية �شهدت
يف املدة الأخ�يرة حراك ًا ثقافي ًا نوعي ًا يحاكي جتارب
َ
مالم�سة
جديدة يف الكتابة الأدب��ي��ة ،يف حماولتها
جتارب الآخرين على ال�صعيد العاملي .وهو ما ي�سمى
ب���الأدب ال��رق��م��ي»� ،»1أو التفاعلي� ،أو الرتابطي �أو
املتفرع .ويعني ه��ذا الكالم
�أن ثمة عدم اتفاق – بعدُ -
على م�صطلح ثابت ،وحمدد.
ف���الأدب ال�تراب��ط��ي ترجمة
غري موفقة للأ�صل .والن�ص
امل�ت�راب���ط ي��ح��ي��ل �إىل ن�ص
�آخ��ر م��وا ٍز له هو الن�ص غري
املرتابط.
و�أو�ضحت �أن م�صطلح الأدب
التفاعلي م���أخ��وذ من الفعل
تفاعل .وت��دل ال��زي��ادة فيه
امللح :ما املق�صود بالأدب
على امل�شاركة .ولكن ال�س�ؤال ّ
التفاعلي؟ هل يعني �أن املتلقي متفاعل مع الن�ص ،يختار
ما يبد�أ بقراءته منه ،وميكنه االنتقال بطريقة غري
مت�سل�سلة بني �أرجائه؟ �أو املق�صود بالتفاعل م�شاركة
احلوا�س املختلفة يف تلقي الن�ص؟ ويف كال املعنيني ال
جديد على الأدب العربي – على وفق هذا امل�صطلح-
لأن العرب �أولت �أهمية كربى للمتلقي الذي كان يقوم
بوظيفة الناقد يف ال�شعر العربي القدمي حني كان
ينتقد املعنى ،وق��د يحذف ،وق��د يزيد .و�أ�ضافت �أن
ٌ
نا�شئة ،غري م�ستقرة .ولي�س
الأعمال الأدبية الرقمية
هنالك وفرة يف الن�صو�ص الرقمية ميكن درا�ستها �ش�أن
الرواية العادية� ،أو الق�صيدة العمودية اللتني ت�سعفان
ال��ب��اح��ث يف م��ق��ارب��ة تعريف دق��ي��ق لهما.وحتدثت
ع��ن �أن���واع الأدب الرقمي وه��ي :وع��ن مفهوم الن�ص
وخ�صو�صية اللغة يف
الأدب الرقمي وقالت
�إنَّ الأدب ال��رق��م��ي
ي��ح��ت��اج �إىل م��ع��رف��ة
تقنية ت��ه��م ال��ب��اح��ث
وامل���ت���ل���ق���ي ع���ل���ى ح��د
���س��واء ،وه��و �أم��ر ميكن
�أن نطلق عليه م�صطلح
(الهند�سة الثقافية)؛
لذا يجب دعوة امل�ؤ�س�سات الثقافية �إىل �إبالء الثقافة
الرقمية ال�ش�أن الذي ت�ستحقه ،ودعوة و�سائل الإعالم
�إىل تكثيف العناية بالثقافة ال��رق��م��ي��ة ،ودع��وة
اجلامعات �إىل �إدراجه يف مناهجها الدرا�سية .ور�أت ان
على الناقد الرقمي �أن يبحث يف التعالقات املمكنة بني
املكونات املتنوعة للن�ص الرقمي ،ويف التوازنات املمكنة
التي ت�ؤدي �إىل ان�سجام الن�ص الرقمي حتى ال يتحول
�إىل فيلم ق�صري مث ًال� ،أو ي�صبح جمرد تقنيات خالية
من �أي �أدب��ي��ة ،فيخلو من القيم الفنية ،وال�شعرية،
واجلمالية .وبذلك جند �أننا يجب �أن نطالب الن�ص
الرقمي باملحافظة على جوهر الن�ص الأدبي .وتو�صلت
�إىل �أن امل�شكلة ال تكمن يف النوع الأدبي بل يف الفاعل،
وامل���ب���دع ،ويف درج���ة وع��ي��ه بالعملية الإب��داع��ي��ة.
وا�ستعمال التقنيات احلديثة ال يخلق يف النهاية
�أدب�� ًا� :شعر ًا ،وق�صة ،ورواية بل ي�ساعد بالورقي على
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�أ�ضواء على اخلط العربي
مرت الكتابة – كما هو معروف – ب�أطوار رئي�سة
خم�سة :ال�صوري ،ال��رم��زي ،املقطعي ،ال�صوتي،
و�صو ًال �إىل الهجائي ال��ذي ابتدعت – مع مرور
الزمن ،من خالله – عالمات و�أ�شكال �أ�سهمت فـي
التفاهم والكتابة...
ول�سنا ب�صدد التف�صيل فـي هذا اجلانب..

االلكرتوين ،ومنه �إىل الرقمي.
وقدَّ مت رواية «�شات» �أمنوذج ًا حيث تعد الرواية وهي
للكاتب حممد �سناجلة متعة �سمعية وب�صرية وذهنية
يف ال��وق��ت نف�سه ،وه��ي م��ع��دة ل��ل��ق��راءة على �شا�شة
الكمبيوتر با�ستخدام برنامج فال�ش ماكروميديا .و
ي�شبه �إخ���راج ه��ذه ال��رواي��ة الفني الإخ���راج الفني
للأفالم ال�سينمائية؛ �إذ تبد�أ
بغالف رقمي ب�صري تت�ساقط
فيه الأرق��ام من �أعلى ال�شا�شة
�إىل �أ�سفلها ،ثم يظهر عنوان
ال����رواي����ة م��ت��وه��ج�� ًا .وت����دور
�أح���داث ال��رواي��ة يف الواقعني
احل��ق��ي��ق��ي واالف�ت�را����ض���ي ،ويف
�صحراء �سلطنة عمان حتديد ًا؛
�إذ يعمل بطل الرواية يف �إحدى
ال�شركات متعددة اجلن�سيات،
فت�صور ه��ذه ال��رواي��ة ج��دب ال��واق��ع ،وفقره ،ووح��دة
الإن�����س��ان املفزعة فيه .وي��ع��زز ه��ذا ال�شعور حركة
الكثبان الرملية التي ت�أتي خلفية للأحداث مع �صوت
�صفري الريح ،فتبدو ر�سالة املبدع من ه��ذه امل�ؤثرات
متمثلة يف فكرة �أن الوجود الإن�ساين �شبه م�ستحيل يف
هذا العامل الواقعي.
كما حتدثت املحا�ضرة عن االختالف ب��دء ًا بالعتبة
الن�صية و االخ��ت�لاف يف ط��ري��ق��ة ت��ق��دمي ال��رواي��ة
الرقمية ،ولغتها .وخل�صت �إىل القول �إن الأدب العربي
الرقمي قيمة م�ضافة �إىل الأدب العربي املكتوب ،ولي�س
جتريبي ًا فقط .ف�أ�سئلة هل ينبغي للكاتب املبدع �أن
ي�صبح مربجم ًا؟ �أو هل عليه �أن يبدع الن�ص ،وي�س ّلمه
ملخت�ص يف الربجمة لإخراجه ...وهي �أ�سئلة م�شروعة
لكن النتيجة �ستكون
حتم ًا �شائقة .وثمة
م�شكلة ق��ائ��م��ة -م��ن
وجهة نظر املحا�ضرة
 تكمن يف �أن للن�صالأدب�����������ي ن�����س��ق�ين:
ظاهر ًا ،وم�ضمر ًا .وما
ي��ق��دم��ه الأدي����ب على
م�ستوى الن�سق الظاهر
يختلف عما ي�ضمره .فكيف ميكن ل�ل�أدب الرقمي �أن
يحمل الن�سقني مع ًا؟ و�أ�ضافت � :إن �أية قراءة للن�ص ال
تعيد �إنتاجه بل تدرجه �ضمن �سريورات ت�أويلية تك�شف
عن متعة التلقي .ف�إمكانية �أن تقوم املعادالت الب�صرية
أمر م�شكوك فيه.
مقام اللفظ املو�ضوع يف ف�ضاء ورقي � ٌ
فالتجربة الرقمية ال تعرتف باحلدود بني الأن�ساق.
وختمت حما�ضرتها بالقول الأدب الرقمي ظاهرة
موجودة �سواء �أب��ى النقاد �أو ر�ضوا؛ ل��ذا يجب على
النقاد �أن يزيدوا من درجة الوعي بهذا الوافد الأدبي
اجل��دي��د .وال يك�سر ح��ال ال�ت�ردد حياله �إال وف��رة
الن�صو�ص الرقمية يف الرتبة العربية .فت�سهم حينذاك
يف �إدخ���ال ال��ق��ارئ العربي �إىل ه��ذا العامل العجيب،
واجلديد .فتق ّب ُل الن�ص الرقمي التخييلي م�شروط
بخلق مادة ن�صية تكون م�ؤهلة؛ لإثارة انتباه املتلقي،
وحتفيزه على التوا�صل مع هذا التخييل الرقمي.
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*�أ�صل اخلط العربي:
فيما يتعلق ب�أ�صل (اخلط العربي) فقد اختلفت
امل�صادر العربية فـي بيان ذلك ،ن�ش�أة وا�شتقاق ًا،
فمن قائل� :إ َّنه لي�س من �صنع الب�شر ،بل من عند
اهلل ،و�آخر� :أول من كتب اخلطوط �آدم ،وثالث:
�إن���ه م�شتق م��ن اخل���ط امل�سند احل��م�يري (خ��ط
اجلزم) ورابع� :إن �أول من و�ضع احلروف العربية
ثالثة من بوالن (قبيلة طي) قيا�س ًا على هجاء
ال�سريانية..
فـي حني ر�أى بع�ض امل�ست�شرقني ،ومنهم مورتيز
الأملاين� ،إن �أ�صل �إيجاد الكتابة باحلروف – بعد
الهريوغليفية – كان فـي اليمن .ودون الدخول
فـي تفا�صيل ذلك ،ف�إن �آراء الباحثني تنو�س فـي
اجتاهني:
 �إن اخل���ط ال��ع��رب��ي ا���ش��ت��ق م��ن اخل���ط امل�سنداحلمريي.
 �أو من اخلط النبطي (امل�أخوذ عن الآرامي).*�أ�سماء اخلط العربي:
كانت اخلطوط العربية ت�أخذ �أ�سماء:
 املدن التي حتل فيها ويتعلمها �أهلها وي�ستقرونعلى ا�ستخدامها كالنبطي واحل�يري والأن��ب��اري
واملدين واملكي واحلجازي والكويف والب�صري و.....
 من �أوجدها� ،أو ابتدعها� ،أو ط ّورها كالياقوتيوامل�ستع�صمي والريحاين والريا�سي والغزالين...
 �أو ح�����س��ب م��ق��ادي��ره��ا ك��ال��ث��ل��ث ،وال��ن�����ص��ف،والثلثني....
 �أو ح�سب �أغ��را���ض��ه��ا كخط ال��ت��واق��ي��ع ،وخطامل�صاحف...،
 �أو ح�سب هيئاتها كامل�سل�سل.. �أو ح�سب الأداة التي تكتب فيها كخط الغبار...*تطور اخلط العربي:
ال توجد ح�ضارة �أولت  /فن اخلط  /من االهتمام
وال��ت��ق��دي��ر والتعظيم مثل م��ا �أول��ت��ه احل�ضارة
الإ�سالمية ،فقد ظهر �أول تطوير للخط العربي
عند كتابة (امل�صحف الإمام) الذي �أمر اخلليفة
ع��ث��م��ان ب��ن ع��ف��ان بجمعه ع��ل��ى �أك��م��ل �صيغة
عربية...
وقد مت كتابته ،ب��دون �إعجام ،على ال��رق (جلد
الغزال �أو الإبل) باخلط املدين..
حم�سن ًا  ،على م��ر الع�صور حيث انكب
وت��ط�� ّور،
ّ
العرب على تطويره ،وجتويده والإبداع فيه ،بعد
الفتوحات الإ�سالمية ،م��رور ًا بالع�صور الأموية
فالعبا�سية فالفاطمية فاململوكية فال�سلجوقية.
 ...وقد حت�� ّول خط كتابة امل�صاحف من الكويف
�إىل الن�سخي ،والبد من الإ�شارة �إىل:
 �إن اخلط العربي حظي بالعناية واالهتمام� ،إبانالعهد العثماين ،فقد برز من اخلطاطني الأتراك
من �أبدعوا كتابة اخلط و�أجادوا �أ�ساليبه ،وو�ضعوا
لبع�ض �أن��واع��ه املقايي�س والأوزان ،وابتدعوا
خطوط ًا جديدة مل تكن معروفة قب ًال :كالديواين
الطغراء مث ًال...
ً
 وح��ظ��ي� ،أي�����ض��ا ،باهتمام اخلطاطني الفر�سالذين ك��ان لهم اليد الطوىل والعطاء ال�ّث�رّ فـي
رفد اخلطوط العربية وحت�سينها ،وتطوير بع�ض
�أن��واع اخلطوط ،وابتداع �أخ��رى كخط ال�شك�سته
(املك�سور) وخط التعليق...
*ميزات اخلط العربي:
ميتلك اخل��ط ال��ع��رب��ي ،واحل���روف العربية ،من
امل��ي��زات واخل�����ص��ائ�����ص م���اال ي��ت��وف��ر ف��ـ��ي ح��روف
�أي��ة لغة فـي العامل ،فمن تعدد �أ�شكال احلروف

• غ�سان ك ّال�س

العربية� ،إىل جمالياتها املختلفة� ،إىل تزييناتها
وتطبيقاتها املتعددة� ،إىل �صالحيتها املعروفة فـي
علوم احل�ساب (ح�ساب ُ
اجل ّمل) وا�ستعمالها فـي
الداللة على الأرقام احل�سابية...
واحل��روف العربية تعد عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر
الزخرفة العربية فباتا �صنوان ال يفرتقان،
يكمل �أحدهما الآخر .يظهر هذا جلي ًا فـي نتاجات
الفنون كاخلزف والن�سيج وال��زج��اج والقي�شاين
والأغباين وال�سيوف والعمائر والأ�ضرحة و....
 و�أوىل ميزات اخلط العربي �أ�صالته منذ ن�ش�أتهف��ب��ات��ت الكلمة امل��ك��ت��وب��ة م��ت�لازم��ة م��ع الكلمة
املنطوقة.
 وثانيها� ،أنه من �أهم �سمات احل�ضارة الإ�سالميةور�سخ تفا�صيلها فهو – بهذا
فقط �أ ّرخ ف�صولها ّ
املعنى – من �أوائل ال�صنائع الإن�سانية لأنه عطاء
روحي من الذات والفكر والنف�س والأ�صابع..
 وثالثها ،تكري�س اجلمالية فـي �ضوء اختيار نوعاخلط و�صو ًال �إىل الدرجة املثالية من اجلمال.
وت��غ�ّي�رّ جمالية الكلمة بتغيرّ م��واق��ع حروفهاا�ستثمار ملرونة احلروف وطواعيتها ،و�إبراز خيال
اخلطاط.
 وخام�س امليزات ،قابلية �أحرف اخلط العربيللتمديد واال�ستطالة..
 وفـي الوقت عينه ،الإفادة من خ�صائ�ص احلرفالعربي فـي الإيجاز واالختزال..
 و�سابع هذه امليزات ،ت�شابه احلروف العربية فـيالتكوين والر�سم والهيئة...
 و�أهمية ذلك فـي تعليم ال�صغار... و�أخري ًا  ،حتويره هند�سي ًا دون �أن يفقد جوهره�أو جماليته...
*�أدوات اخلط:
 ق�صبته ،و�أجودها ماكان بني ًا غامق ًا مائ ًال لل�سواد(ال��فّ��زار) ولها من الليونة وال�سال�سة والطالقة
فـي الكتابة ال ت�ضاهيها وال ت�صل �إليها �أي �صناعة
متعلقة باخلط والكتابة..
 دواة فيها حرب �أ�سود و�ضع فوق خيوط من احلرير(ليقْه) حتى ال حتمل الق�صبة حرب ًا كثري ًا.
 �سكني حادة. لوح �صغري من اخل�شب قوي �صلب يقطع عليه ر�أ�سالق�صبة (امل�سند).
*�أنواع اخلطوط العربية:
ع��رف ال��ع��رب فـي امل��ا���ض��ي ،واب��ت��داء م��ن ظهور
الإ����س�ل�ام� ،أن���واع��� ًا ك��ث�يرة م��ن اخل���ط���وط ،وق��د
ذك���رت امل�����ص��ادر العربية ه��ذه الأن����واع ب�أ�سماء
خمتلفة كالطومار ،والثلث ،والثلثني ،والن�صف،
واملحقق ،والرقاع ،والغبار ،والديباج ،وال�سميعي،
والق�ص�ص ،وال��ري��ح��اين ،واحل���رم ،واحلوائجي،
والعهود ،والرنج�سي ،واملغربي ،والل�ؤل�ؤي ،واملنثور،
وغريها...
والب��دَّ من الإ�شارة ب���أن �أن��واع اخلطوط العربية
القدمية التي �أ�شرنا �إليها – �آنف ًا – �إ َّال عدد قليل
منها ،مت�شابهة فيما بينها ،و�إن اختلفت ت�سمياتها
لأ�سباب �شتى...
وغني عن القول ب�أن كل نوع من �أن��واع اخلطوط،
التي �س ّمينا بع�ضها ،كان معد ًا لنوع من الكتابة
ف�أوامر ال�سلطان �أو احلاكم تكتب بخط خا�ص،
والأوراق الديوانية ،و�أل��واح احلجر ،ومرا�سالت
الأمراء ،والقادة ،والتجار...
وك���ان الب���دَّ – دف��ع�� ًا للت�شابه وال��ت��داخ��ل – من
حت�سينها وتهذيبها وتطويرها واختزال �أنواعها
ودجمها مع بع�ضها وا�ستخراج ال�صفوة منها ،وكان
ق�صب ال�سبق فـي ذلك البن مقلة و�أخيه ،ومن بعد
ابن البواب ،فامل�ستع�صمي... ،
ورغم �أن الف�صل بني �أنواع اخلطوط العربية
فـي املا�ضي واحلا�ضر ال ميكن حتديده بدقة� ،إ َّال �أنه
ميكننا – ت�أ�سي�س ًا على عدد من الأبحاث والدرا�سات –
البقية �........................................ص22
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"ال�سنة الثالثون"

وفد من احتاد كتاب رو�سيا
يزور احتاد الكتاب العرب

ا�ستقبل الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد
الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي �صباح
الثالثاء  2015/6/16وف��د ًا من احتاد كتاب
رو�سيا �ضم ال�سادة�( :أوليغ بافيكني) م�س�ؤول
جلنة ال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة يف احت���اد كتاب
رو�سيا وال�سيد (�ألك�سندر كازينت�سيف) رئي�س
حت��ري��ر جملة “املعا�صر” ال��رو���س��ي��ة -نائب
رئي�س احتاد كتاب رو�سيا وال�سيدين (�أناتويل
يخالوف) و(فيتايل مالكوف) من �أع�ضاء احتاد
كتاب رو�سيا.
ويف بداية اللقاء رحب الدكتور ح�سني جمعة
رئي�س احتاد الكتاب العرب بالوفد ال�صديق،
م�شدد ًا على �أن �سورية ورو�سيا ت�شرتكان يف
الثقافة التقدمية والإن�سانية ،والن�ضال من
�أج��ل ك��رام��ة الإن�����س��ان ،ومناه�ضة ال�سيا�سة
ال�صهيونية التي تهدف �إىل النيل من كرامة
ال�شعوب احل��رة ،والت�صدي ل�سيا�سة القطب

الواحد من قبل الإمربيالية الأمريكية
كما قدم ال�شكر لرو�سيا االحتادية برئا�سة
ال�سيد ف�لادمي�ير ب��وت�ين وال�����ش��ع��ب ال��رو���س��ي
ال�صديق واحت��اد كتاب رو�سيا ،ملوقف رو�سيا
امل�شرف يف جمل�س الأمن ،هي وال�صني ،يف وجه
العدوان الأمريكي ال�صهيوين عل ى�سورية.
كما مت��ت مناق�شة �أ���س��ب��اب ا�ستهداف رو�سيا
و�سورية ،ملنع تكامل وتالقي �سيا�ستهما امل�شرتكة
و�ضرورة فك العالقة بينهما ،يف �سبيل �إخ�ضاع
ال��دول��ة ال�سورية وجعلها تابعة لل�سيا�سة
الأمريكية يف املنطقة ،فهذه احل��رب وه��ذا
ال��ع��دوان هو خدمة للعدو ال�صهيوين ،فحني
ت�ضعف �سورية ت�ضعف مواجهة ال�صهيونية،
�إ�ضافة �إىل العالقة اال�سرتاتيجية التاريخية
ال��ت��ي جت��م��ع ���س��وري��ة م��ع امل��ق��اوم��ة يف لبنان
وفل�سطني يف مواجهة العدو ال�صهيوين ،وكان
البد لأمريكا وحلفائها من العمل ل�ضرب هذه

العالقة ،عرب �إ�ضعاف �سورية..
وذُكر �أن �أهم �أهداف هذا العدوان ال�شر�س على
�سورية هو �إ�ضعاف �أو �ضرب العالقة بني الثورة
الإ�سالمية يف �إي���ران و���س��وري��ة ،لك�سر حمور
مواجهة العدوان ال�صهيوين ب�شتى الأ�شكال
املمكنة.
وجتدد اللقاءات بني �أع�ضاء الوفد و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي وبع�ض ال��زم�لاء �أع�ضاء
االحتاد �صباح الأربعاء  ،2015/6/17حيث
متت مناق�شة جملة من املو�ضوعات ال�سيا�سية
وال��ث��ق��اف��ي��ة امل�����ش�ترك��ة ال��ت��ي ت��ه��م البلدين
ال�صديقني� ،إ�ضافة �إىل �سبل تطوير العالقات
ب�ين احت����اد ال��ك��ت��اب ال��ع��رب يف اجل��م��ه��وري��ة
العربية ال�سورية واحتاد كتاب رو�سيا ،كما مت
توقيع اتفاقية تو�أمة بني جملتي (املوقف
الأدبي) و(املعا�صر).

الدكتورة جناح العطار
نائب رئي�س اجلمهورية
ت�ستقبل وفد احتاد كتاب رو�سيا

ا�ستقبلت ال�سيدة ال��دك��ت��ورة جن��اح العطار ن��ائ��ب رئي�س
اجلمهورية العربية ال�سورية يوم الثالثاء 2015/6/16
وفد احتاد كتاب رو�سيا الذي يزور القطر بدعوة من وزارة
الثقافة واحتاد الكتاب العرب ،ودار احلوار خالل اللقاء حول
العالقات املتينة والتاريخية بني رو�سيا و�سوريا وما تتعر�ض
له �سورية حالي ًا من عدوان �شر�س غري م�سبوق وحول حقيقة
تنظيم (داع�ش) الإرهابي امل�صنع �أمريكي ًا ،و حول تواط�ؤ
دول اجلوار وغريها من دول العامل التي تكالبت على �سورية
وقامت ب�إمداد امل�سلحني بال�سالح والتدريب وقامت بت�شويه
�سمعة الدولة ال�سورية عن طريق الإعالم امل�ضلل..
كما مت ت�سليط ال�ضوء على �صمود ال�شعب العربي ال�سوري
وجي�شه بف�ضل القيادة احلكيمة لل�سيد الري�س ب�شار الأ�سد.
و�شدد �أع�ضاء الوفد الرو�سي على �أن �سورية ورو�سيا تواجهان
عدو ًا م�شرتك ًا ،معربين عن ثقتهم بنهو�ض �سورية وانت�صارها
فال�شعوب عندما تتعر�ض لل�ضغوط تعبئ نف�سها وتنطلق �إىل
الأمام ،وامل�ستقبل �سيثبت قيامة �سورية لتكون �أكرث فرح ًا
و�سعادة وتقدم ًا.

الأ�ستاذ ع�صام خليل وزير الثقافة
ي�ستقبل وفد احتاد كتاب رو�سيا
ا�ستقبل الأ�ستاذ ع�صام خليل وزير الثقافة �صباح
الأربعاء  2015|6|17وفد ًا من احتاد كتاب رو�سيا
الذي يزور القطر بدعوة من وزارة الثقافة واحتاد
الكتاب العرب ،وذلك بح�ضور الدكتور ح�سني جمعة
رئي�س احتاد الكتاب العرب والأدي��ب مالك �صقور
ع�ضو املكتب التنفيذي و�ضم الوفد ال�ضيف كل من
ال�سادة � :أول��ي��غ بافيكني� ،آلك�سندر كازينت�سيف،
اناتويل يخالوف ،فيتايل مالكوف.
وحتدث ال�سيد وزير الثقافة عن واقع احلال واحلرب
على �سورية وعن دور الكتاب واالدباء  ،الذين ك�شفوا
�أبعاد هذه احلرب ،كما حتدث عن احلرب االعالمية
والنف�سية  ،و�شرا�سة الفكر التكفريي -الظالمي
الذي لن ينت�صر يف �سورية ،كما حتدث عن القارئ
ال�����س��وري ال���ذي ي��ع��رف االدب ال��رو���س��ي م��ن خالل
�أدب���اء رو�سيا الكبار مثل :بو�شكني ،ولريمنتوف،
وتورغنييف ،وايتماتوف.
وقال � :إن امثال يلت�سني ،و�شيفرنادزه ،وغوربات�شوف،

زائ��ل��ون ول��ن يتذكرهم �أح��د � ،أم��ا االدب���اء �أمثال
ب��و���ش��ك�ين ،وت��ول�����س��ت��وي ،وغ���ورك���ي ،ون��ي��ك��را���س��وف،
و�شيدرن ،فهم خالدون.
كما حت��دث عن احت��اد الكتاب العرب ودوره قبل
احلرب ويف اثناء هذه احلرب ،و�أ�شاد بالدور الذي
يقوم به املثقفون ال�سوريون عموم ًا ،وف�ضحهم للفكر

التكفريي االره��اب��ي الذي
الرو�س وال�شعب الرو�سي مع ال�شعب ال�سوري وق�ضيته
يفتك بالوطن العربي.
العادلة وت�صدي اجلي�ش العربي ال�سوري البطويل
وع��ن دور ال�شعب ال�سوري واجلي�ش البطل الذي
للهجمة الإرهابية امل�سلحة منذ �أربع �سنوات
�سيطهر الوطن �سورية الأم من رج�سهم.
كما حتدث �أع�ضاء الوفد الرو�سي عن الهم امل�شرتك ومتنى ال�سيد الوزير للوفد ال�ضيف طيب الإقامة يف
بني ال�شعبني الرو�سي وال�سوري ،ووق��وف االدب��اء ربوع �سورية.

ن�شاطات
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حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية للعام 2015
�أقامت وزارة الثقافة �صباح اخلمي�س 2015/6/11حف ًال تكرميي ًا للفائزين
بجائزة الدولة التقديرية لعام  2015والتي فاز فيها كل من الباحث ندرة
اليازجي وامل�سرحي عبد الفتاح قلعجي واملخرج ال�سينمائي عبد اللطيف
عبد احلميد وذلك يف مكتبة الأ�سد الوطنية.
وقال وزير الثقافة الأ�ستاذ املحامي ع�صام خليل يف كلمته :نحن اليوم يف
ح�ضرة الإب��داع نطالع قامات �شاهقة كان لها ح�ضورها النوعي يف رحاب
الإبداع قدمت جتارب مرموقة ت�ستحق كل التقدير واالحرتام ولن �أتوقف
عند خال�صات �أعمارهم وما قدموه مما نفخر ونعتز به ف�أ�سما�ؤهم وحدها
تقدمهم عالمات فارقة يف امل�شهد الإبداعي ال�سوري والعربي .م�ضيف ًا �أنه
يف تكرمي ه�ؤالء الأدباء نكرم �أنف�سنا ونرد لهم اجلميل بعد �أن بذلوا لنا
كل ما لديهم ولعل التكرمي يف هذا الوقت بالذات يحمل بالغته اخلا�صة يف وت�شتيت روابطنا الإن�سانية واملجتمعية وتدمري تراثنا احل�ضاري بكل
التعبري عن موقف ي�ؤكد املثقفون من خالله انتماءهم لهذه الأر�ض املقد�سة ما �أنتجه من رواف��د فكرية �أغنت التجربة الب�شرية يف خمتلف مراحل
مدركني �أن ما نواجهه من حرب �إرهابية غري م�سبوقة يف تاريخ الب�شر هي �سريورتها التاريخية.
معركة ثقافية يف �أ�سا�سها.
وقال امل�سرحي عبد الفتاح قلعجي يف كلمة املحتفى بهم �أن التكرمي اليوم
ور�أى ال�سيد وزير الثقافة �أن احلرب الإرهابية هي اللغة الع�سكرية مل�شروع هو للحياة الثقافية ال�سورية وللإبداع وللجهود املتوا�صلة يف العمل ويعترب
ظالمي ي�سعى �إىل طم�س الهوية وتزوير التاريخ وتلفيق مرجعيات م�شبوهة تتويج ًا مل�سرية مل تنته على طريق الإبداع والنتاج املميز وهو حافز لل�شباب
�أي�ض ًا ملا ميتلكونه من ثقافة ودور مميزين .كما �أكد �أن الثقافة الوطنية
والإن�سانية هي الفردو�س املفقود الذي تغنت به الرقم الأثرية والذي
ت�سعى �إليه �سورية العربية بالرغم من جراحها وتكالب الأمم عليها،
ف�سورية كانت وال تزال منبت رجال الفكر والأدب ومالذ �أقالمهم فكثري
من الأدب��اء حطوا رحالهم يف دم�شق ليلقوا التكرمي وامللج�أ الآم��ن كابن
عربي واجلواهري.
وقال الفائز بجائزة الدولة التقديرية املخرج عبداللطيف عبد احلميد �إن
هذا التكرمي يف مثل هذا الظرف الذي يعي�شه ال�شعب ال�سوري يعترب �إجناز ًا
مهم ًا وانعكا�س ًا لواقع �سورية احل�ضاري و�إ�صرارها على الن�صر وتطوير
الثقافة وتكرمي مبدعيها.
يذكر �أن الكاتب امل�سرحي عبد الفتاح قلعجي من مواليد حلب 1938تخرج
من جامعة حلب كلية الآداب له نحو  35كتابا مطبوعا يف الفكر وامل�سرح
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وتراجم الأعالم والرواية وق�ص�ص الأطفال �شارك يف العديد من الندوات
واملهرجانات الفكرية وامل�سرحية يف �سورية والوطن العربي و�إيران وذلك
ب�صفته باحث ًا وحمكم ًا ومن م�ؤلفاته( :القيامة (ملحمة حوارية �شعرية
�إ�سالمية) دار النفائ�س بريوت )1980 ،و(�أحياء حلب و�أ�سواقها( .حتقيق
وت�أليف) وزارة الثقافة .دم�شق  )1985و(ياقوتة حلب عماد الدين
الن�سيمي .احتاد الكتاب العرب )1991 .و(اختفاء و�سقوط �شهريار .احتاد
الكتاب العرب .دم�شق  )1997و(التوا�شيح والأغ��اين الدينية يف حلب.
م�ؤ�س�سة البابطني ال�شعرية .الكويت  )2006و (معراج الطري احلبي�س (ن�ص
روائي) احتاد الكتاب العرب .)2005
�أم��ا عبد اللطيف عبد احلميد فهو خمرج وممثل �سوري من مواليد عام
 1954وخريج املعهد العايل لل�سينما يف مو�سكو � ،1981أخرج �أثناء درا�سته
يف املعهد ثالثة �أفالم ق�صرية وهي (ت�صبحون على خري) و(در�س قدمي)
و(ر�أ���س�� ًا على عقب) �إ�ضافة �إىل العديد من الأف�لام الروائية الطويلة
منها (ليايل ابن �آوى) و(ر�سائل �شفهية) و(�صعود املطر) و(ن�سيم الروح)
و(قمران وزيتونة) و(العا�شق) وغريها.
�أما ندرة اليازجي فهو باحث وفيل�سوف من مواليد بلدة مرمريتا عام 1934
حا�صل على �إج��ازة يف االقت�صاد وال�سيا�سة له العديد من امل�ؤلفات منها
(النقد الفل�سفي للمارك�سية) و(فل�سفة املادة والروح) و(درا�سات يف املثالية
الإن�سانية) و(درا�سات يف احلياة النف�سية واالجتماعية) و(وحدة الفكر
الإن�ساين) وغريها.

حفل ت�أبني للباحث والأديب املجاهد حممد ر�ضا بني املرجة
مب��ن��ا���س��ب��ة م���رور
�أربعني يوم ًا على
رح��ي��ل��ه �أق���ام���ت
راب�����ط�����ة رج�����ال
ال��ث��ورة ال�سورية
ال��ك�برى وجمعية
البيت الدم�شقي
ح����ف����ل ت�����أب��ي�ن
للباحث والأدي��ب
امل���ج���اه���د حممد
ر�ضا بني املرجة،
�أل���ق���ي���ت خ�لال��ه
جمموعة من الكلمات والق�صائد تناولت مناقب الفقيد
�إ�ضافة �إىل �شهادات ت�ؤكد �أهمية ماقدمه الراحل
للثقافة وت�شيد مبواقفه الوطنية خالل مراحل حياته
وذلك يف املركز الثقايف باملزة.
ويف بداية احلفل قدم الباحث حممد عيد فيلم ًا وثائقي ًا
ت�ضمن �صور ًا من مراحل خمتلفة للراحل م�ستعر�ض ًا
م�سرية حياته منذ �أن �شارك يف �شبابه بالدفاع عن
الوطن �ضد االحتالل الفرن�سي �إىل �أن ق��دم بحوثه
وكتاباته ونتاجاته الإبداعية الأدبية..
�أما كلمة املجاهد عبد احلميد احلجازي الكيالين رئي�س
رابطة الثورة ال�سورية الكربى والتي �ألقاها بالإنابة
عنه حممد الهواري ،فقد �أ�شار فيها �إىل �أن “اجلهاد
يعني حفظ الأوط��ان والدفاع عنها و�صيانة املقد�سات
وكرامة الأطفال وال�شيوخ ورد العدوان عن الأر�ض”
الفتا �إىل �أهمية ما قام به الراحل من مواقف م�شرفة
يف الت�صدي للمحتل الفرن�سي وللعدو ال�صهيوين مع
زمالئه يف اجلي�ش والقوات امل�سلحة و�إىل ما قدمه من
كتب وبحوث متيزت مب�ضامينها الوطنية وب�إح�سا�سها
العايل بق�ضايا الوطن والإن�سان.
وقدم الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب
ق�صيدة �شعرية يف رثاء الراحل حممد ر�ضا بني املرجة
متيزت ب�صدق العاطفة وامل��ن��اج��اة وت��ق��دمي العزاء
نظر ًا ملكانة الفقيد وما قدمه على ال�صعيدين الوطني
والثقايف فقال:
” ل�����ي�����ل �������س������رى يف ه�������������د�أة ������ض�����ج اخل��ب��ر
 ..م������ن ك�������ان ف���ي���ن���ا ع�����م�����دة �أ������ض�����ح�����ى �أث������ر
������ص�����وت ي������������داري ج����رح����ن����ا ي������ا ح���������س����رة ..
غ����������اب احل�����ب�����ي�����ب وك����������ل ق�����ل�����ب ق�������د ك�������س���ر

قد كنت فينا يا ر�ضا �أمثولة  ..ما كل فرد جاء يف الدنيا
ذكر”.
كما �أر���س��ل رئي�س جمعية البيت الدم�شقي ال�شاعر
حممد رجب رجب ق�صيدة بعنوان “�أ�سائل” �ألقتها عنه
بالنيابة الأديبة �سو�سن رجب بكى فيها الراحل وربط
بني احلزن عليه وبني احلزن على ما يجري يف �سورية
جراء احلرب التي افتعلها املجرمون واملت�آمرون فقال :
ّ
“لعلك �سيدي �شئت الرحيال  ..و�ضقت مبا يربحنا
نزوال
�أ�سائل �أمتي عن �ألف حلم  ..رق�صنا حتت �شرفته طويال
لئن غ��دروا لئن فجروا فمنذا  ..بدلو يفرغ البحر
املهيال”.
ويف كلمة جمعية البيت الدم�شقي ر�أى الدكتور حممد
منري �أبو �شعر نائب رئي�س جمعية البيت الدم�شقي �أن
الراحل بني املرجة كان عا�شق ًا لدم�شق وليا�سمينها
وكنائ�سها وم�آذنها وك��ان يرتجم ع�شقه يف كتاباته
و�سلوكه الوطني وتعامله مع زمالئه و�أ�صدقائه .
ويف ك��ل��م��ة االحت�����اد ال���ع���ام ل��ل��ك��ت��اب وال�����ص��ح��ف��ي�ين
الفل�سطينيني �أ�شار الدكتور ح�سن حميد �إىل �أن بني
املرجة هو ك�أبناء جيله� ،شكيب اجلابري والعجيلي
و�سعيد ح��وران��ي��ة ويو�سف عبد الأح���د ،ق��دم كثري ًا
من ذوب نف�سه لإغناء الثقافة �إ�ضافة �إىل مواقفه
الوطنية امل�شرفة التي جتلت بتاريخه ون�ضاله عرب
حياته العامرة بالعطاء ،والتي �أعطى منها لفل�سطني
الكثري الكثري. ..
وبينت الأديبة �سو�سن رجب رئي�سة جممع دمر الثقايف
يف كلمتها �أن الراحل بني املرجة وثق يف كتابه “ذاكرة
وطن” الكثري م��ن الن�شاطات الثقافية والتحوالت
الإبداعية التي كانت يف دم�شق ،متمنية �أن ير�صد

الباحثون م��ا ق��دم��ه ه��ذا املنا�ضل م��ن �أدب وبحوث
باالعتماد على �إرثه الثقايف وعلى ما متتلكه زوجته من
معلومات هامة من م�سرية حياته.
وا�ستذكر ال�شاعر زياد جزائري يف رثائه للفقيد ما�ضي
العرب وح�ضارتهم ثم عرب عن حزنه العميق خل�سارة
هذا املنا�ضل والباحث ال��ذي �أم�ضى عمره يف الكفاح
والعطاء فقال:
من قرير العيون بعد هناء  ..وثمانني �أجزلت بالعطاء
عمر املرء ما يقدم فيه  ..للورى حوله وللأبناء.
ث��م �أل��ق��ى ال��دك��ت��ور تامر م�صطفى امل�ست�شار العلمي
يف امل�ست�شارية الثقافية الإيرانية بدم�شق ورئي�س
حترير جملة (الثقافة الإ�سالمية) كلمة حتدث فيها
عن التزام الراحل حممد ر�ضا بني املرجة باالنتماء
الوطني واحرتام احلرية احلقيقية ،فقد كان يعرف �أن
احلرية يجب �أن تقف عند حدود حرية الآخر وعلينا
�أال ن�سخرها يف ال�شر واالعتداء على حقوق الإن�سان كما
كان ي�ؤمن باالنفتاح واملثاقفة مع ال�شعوب الأخرى ،ونوه
�إىل �أهمية انطالق رحلة ن�ضاله من �أجل فل�سطني من
جنوب لبنان مع ال�شهيد عدنان املالكي وانتقاله بعدها
�إىل اجلبهات ال�سورية والأردن��ي��ة وامل�صرية ملواجهة
العدو ال�صهيوين..
ويف �شهادته لفت الباحث هاين اخلري �أن بني املرجة
كان م�ؤرخ ًا و�أدي��ب�� ًا ومل يبخل مبعلوماته التاريخية
التي قدمها لتكون وثيقة جديدة يف مكتبتنا العربية
كما �أرخ ما �أهمله التاريخ من �أح��داث و�أه��وال كان من
ال�ضروري �أن تكون موجودة يف �صفحات الكتب.
وق��دم الباحث والكاتب غ�سان كال�س �شهادة �أو�ضح
فيها �أن الراحل بني املرجة ا�شتغل على بناء الإن�سان
واعتمد على الأ�صالة واالنتماء وارتبطت ابداعاته

وكتاباته ب�شموخ دم�شق وتاريخها العريق.
ويف كلمة �آل الفقيد حتدث ابن الفقيد ال�شاعر الدكتور
نزار بني املرجة يف كلمته عن تطوع والده يف اجلي�ش
العربي ال�سوري بعد اال�ستقالل ثم تدريبه جلي�ش
الإن��ق��اذ ال��ذي ذه��ب لفل�سطني ليخو�ض املعركة �ضد
ال�صهاينة وحكم عليه بالإعدام �إال �أنهم مل يظفروا
به وهذا كان حافز ًا له ليتعلم العربية �إ�ضافة �إىل �أنه
ك�شف كثري ًا من امل�ؤامرات التي حيكت �ضد الوطن �آنذاك
ب�سبب عمله يف القوات امل�سلحة باخت�صا�ص الإ�شارة كما
قاتل مع ال�شهيد عدنان املالكي يف جنوب لبنان حيث
تعر�ض للمخاطر و�أنقذه عدنان املالكي بنف�سه.
كما ذكر الكثري من امليزات الن�ضالية التي قام بها والده
�إ�ضافة حل�ضوره الثقايف الذي جتلى يف كتابة الق�صة
والبحوث والدرا�سات والرتجمة.
وقدمت جمموعة “وطن� ..شرف �..إخال�ص” درع�� ًا
تكرميي ًا للمجاهد ال��ب��اح��ث ال��راح��ل ت�سلمه جنله
الدكتور ن��زار بني املرجة ،تقدير ًا لن�ضاله الطويل
وعطاءاته و�إبداعاته الثقافية والأدبية.
يذكر �أن الباحث واملنا�ضل حممد ر�ضا بني املرجة كان
ع�ضو ًا يف رابطة رج��ال الثورة ال�سورية الكربى ويف
جمعية البيت الدم�شقي له جمموعة من امل�ؤلفات يف
الق�صة منها “يوم حافل بالذاكرة” ويف البحوث “�سدود
�شيدت” ويف ال��درا���س��ات الأدب��ي��ة “�أزهار ورياحني”
وقب�سات م��ن الأدب الفار�سي بعنوان “كل�ستان نو”
و�أخري ًا كتاب بعنوان “ذاكرة وطن” .وكان يتقن اللغة
العربية واللغة الفار�سية ومت تكرميه عدة مرات كان
�آخرها يف مهرجان (�أعلن احلب لدم�شق) يف جممع دمر
الثقايف ،حيث مت تكرميه من قبل ال�سيد وزير الثقافة،
قبل رحيله يف  22ني�سان 2015م.
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نقد �أدبي

م�سرحية “جَ َبلَةُ بنُ الأيهم..الإزار اجلريح”
لل�شاعر �سليمان العي�سى

• �أحمد زياد حمبك

تكت�سب م�سرحية «الإزار اجلريح �أو جبلة بن الأيهم» لل�شاعر �سليمان
العي�سى قيمة فكرية تتمثل يف دفاعها عن قيم العروبة والإ�سالم ،وهي
تعلي من قيم االنتماء ،ومتثل لها يف �شخ�ص عمرو الذي يتخلى عن احلب
ليظل وفي ًا لدينه وعروبته ،وتدين باملقابل كل �شكل من �أ�شكال التخلي
واالنتماء ،ومتثل له يف �شخ�ص امللك الغ�ساين جبلة بن الأيهم ،الذي خان
�أمته وتخلى عن عروبته وانتمائه ،والتحق بالأعداء من الروم ،وهو ال
يدرك �أنهم غزاة حمتلون.
وامل�سرحية ت�صور 1دخول امللك الغ�ساين جبلة بن الأيهم يف الإ�سالم،
بعد �أن انت�شر و�أن�شئت دولته وقويت ،و�أخ��ذت جيو�شه تهدد حدود
مملكته ،يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ،وكان جبلة يبغي بدخول
الإ�سالم احلفاظ على ملكه يف دم�شق ،على نحو ما يظهر يف امل�سرحية،
حاج ًا ،يحيط به جنده ،ويظهر عليه �سيماء امللك ،يف
ثم َقدِ م �إىل مكة ّ
حني يظهر اخلليفة يف �أ�سمال بالية يحمل روح الإ�سالم ،وميثل مبادئه،
ويدو�س �أحد الأع��راب على �إزار جبلة ،وهو يطوف بالكعبة ،في�ضربه
جبلة فيه�شم �أنفه ،وي�شكو الأعرابي الأمر �إىل عمر فيق�ضي بالق�صا�ص،
فيغ�ضب جبلة ،وينكر ذلك ،في�ؤكد �أنهما يف الإ�سالم �سوا�سية ،فرياوغ
جبلة ،ويطلب الإمهال ،ثم يفر �إىل الروم ،ليعي�ش يف كنفهم ،مرتد ًا عن
الإ�سالم ،متخلي ًا عن العروبة.
ويروي ال�صفهاين يف كتابه الأغاين ق�صة جبلة فيقول»: 2ملا �أ�سلم جبلة
بن الأيهم الغ�ساين وكان من ملوك �آل جفنة ،كتب �إىل عمر ر�ضي اهلل
عنه ي�ست�أذنه يف القدوم عليه ،ف�أذن له عمر فخرج �إليه يف خم�سمائة
من �أهل بيته ،من عك وغ�سان ،حتى �إذا كان على مرحلتني كتب �إىل عمر
يعلمه بقدومه ،ف�سر عمر ر�ضوان اهلل عليه ،و�أمر النا�س با�ستقباله،
و�أمر جبلة مائتي رجل من �أ�صحابه فلب�سوا الديباج واحلرير ،وركبوا
اخليول معقودة �أذنابها ،و�ألب�سوها قالئد الذهب والف�ضة ،ولب�س جبلة
تاجه وفيه قرطا مارية  -وهي جدته  -ودخل املدينة ،فلم يبق بها بكر
وال عان�س �إال تربجت وخرجت تنظر �إليه و�إىل زيه ،فلما انتهى �إىل عمر
رحب به و�ألطفه و�أدنى جمل�سه ،ثم �أراد عمر احلج فخرج معه جبلة،
فبينا هو يطوف بالبيت وكان م�شهور ًا باملو�سم� ،إذ وطىء �إزاره رجل من
بني فزارة فانحل ،فرفع جبلة يده فه�شم �أنف الفزاري ،فا�ستعدى عليه
عمر ر�ضوان اهلل عليه ،فبعث �إىل جبلة ف�أتاه فقال :ما هذا؟ قال :نعم
يا �أمري امل�ؤمنني� ،إنه تعمد حل �إزاري ،ولوال حرمة الكعبة ل�ضربت بني
عينيه بال�سيف! فقال له عمر :قد �أقررت ف�إما �أن تر�ضي الرجل و�إما �أن
�أقيده منك .قال جبلة :ماذا ت�صنع بي؟ قال� :آمر به�شم �أنفك كما فعلت.
قال :وكيف ذاك يا �أمري امل�ؤمنني ،وهو �سوقة و�أنا ملك؟ قال� :إن الإ�سالم
جمعك و�إي��اه ،فل�ست تف�ضله ب�شيء �إال بالتقى والعافية!! قال جبلة:
قد ظننت يا �أمري امل�ؤمنني �أين اكون يف الإ�سالم �أعز مني يف اجلاهلية.
قال عمر :دع عنك هذا ف�إنك �إن مل ُتر�ض الرجل �أقدته منك .قال� :إذ ًا
�أتن�صر .قال� :إن تن�صرت �ضربت عنقك ،لأنك قد �أ�سلمت ،ف�إن ارتددت
قتلتك .فلما ر�أى جبلة ال�صدق من عمر قال� :أنا ناظر يف هذا ليلتي هذه.
وقد اجتمع بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق كثري ،حتى كادت تكون
بينهم فتنة ،فلما �أم�سوا �أذن له عمر يف االن�صراف ،حتى �إذا نام النا�س
وه��د�ؤوا حتمل جبلة بخيله ورواحله �إىل ال�شام ،ف�أ�صبحت مكة وهي
منهم بالقع ،فلما انتهى �إىل ال�ش�أم حتمل يف خم�سمائة رجل من قومه
فتن�صر هو وقومه ،ف�سر
حتى �أتى الق�سطنطينية ،فدخل �إىل هرقل،
َّ
هرقل بذلك جد ًا وظن �أنه فتح من الفتوح عظيم ،و�أقطعه حيث �شاء،
و�أجرى عليه من النزل ما �شاء ،وجعله من حمدثيه و�سماره».
وقد �سعت م�سرحية �إىل تقدمي تف�سري جديد ملرحلة حكم اخلليفة
الثاين عمر بن اخلطاب ،فامل�سرحية تظهر �شعور جبلة بكونه ملك ًا ،حني
يرف�ض �أن ي�ساويَ عمر بينه وبني خ�صمه ،ويطغى هذا ال�شعور ،حتى �إنه
لينكر حكومة عمر ،ويعلن �أنه ملك ،و�أن الأعرابي من ال�سوقة ،ويقوده
طغيان �شعوره �إىل االرتداد عن الدين ،والتخلي عن قومه ،واللجوء �إىل
�سادته الروم.
كما تظهر امل�سرحية �شعور القائد عمرو ،و�إح�سا�سه بانتمائه �إىل العرب،
وارتباطه بالدين ،فهو يفرح حني ي�سمع بانت�صار جيو�ش الفتح ،ويحاول
�إقناع جبلة مبوقف معتدل ،ال يتخلى فيه عن قومه ،ثم يحمل بنف�سه
ر�سالة �إ�سالم جبلة �إىل عمر ،وهو يت�شوق �إىل االن�ضمام �إىل جي�ش
الفتح ،ويتخلى �أخري ًا عن حبيبته نوار بنت جبلة ،وقد حلقت ب�أبيها،
ويرف�ض اللحاق بها ،ومي�ضي حمارب ًا يف جي�ش الفتح ،وعمرو ون��وار
�شخ�صيتان من خيال امل�ؤلف �أ�ضافهما �إىل امل�سرحية ،وا�صطنع بينهما
احلب ،لي�ضفي على امل�سرحية جو ًا عاطفي ًا ،وليثري ال�صراع بني العاطفة

والواجب ،ويجعل �شعور عمرو بواجبه نحو دينه وقومه ينت�صر على
حبه لنوار .وامل�سرحية جتعل من جبلة مدفوع ًا يف مواقفه كلها بحر�صه
على م�صلحته اخلا�صة ،يف حني جتعل من عمرو مدفوع ًا يف مواقفه كلها
ب�شعور قومي ،قوامه حر�صه على م�صلحة قومه.
وتُظْ ه ُِر امل�سرحية بعد ذلك اخلليفة عمر بن اخلطاب حري�ص ًا على �إقامة
العدل ،وال جتعله مدفوع ًا �إىل ذلك بدافع احلفاظ على الدين ،فح�سب،
بل بدافع احلفاظ على نظام الدولة اجلديدة �أي�ض ًا ،وتوطيد �أ�س�سها
و�أركانها ،وبناء املجتمع بناء متين ًا ،ولذلك يرف�ض الرتخ�ص يف �شيء من
الت�شريع ،الذي تقوم عليه الدولة ،ويبنى به املجتمع ،فامل�سرحية ت�ؤكد
مت�سك عمر بن اخلطاب بالقانون وال�شرع حر�ص ًاعلى العدالة وامل�ساواة،
وت�صور رف�ضه التهاون والرتخ�ص واملحاباة.
وامل�سرحية توحي ب�أن دافع عمر �إىل التم�سك باحلكم مل يكن تزمته،
وال تفرده ،وال تعلقه بن�ص ال�شريعة ،وال االنتقام من عنجهية ملك
متغطر�س ،و�إمنا ت�ؤكد �إح�سا�س�سه ب�أنه يبني دولة ،ويقيم نظام ًا  ،ويرعى
�أمة ،ويحقق �شريعة ،و�أنه م�س�ؤول عن ذلك كله ،م�س�ؤولية تاريخية ،ف�إما
�أن يوطد دولة على �أ�سا�س �ضعيف ،و�إما �أن يوطدها على �أ�سا�س متني.
�إن دافع عمر �إىل التم�سك بال�شرع ،مل يكن حمله ال�شريعة وم�س�ؤوليته
عنها ،فح�سب ،وال تفرده ،وال مواهبه ال�شخ�صية على الرغم مما لهذه
الأمور كلها من دور ،و�إمنا كان دافعه هو وعيه لروح ع�صره و�إدراكه دور
تلك الروح و�أثرها يف مرحلتها ويف مراحل تعقبها ،وتلك الروح تت�ضمن
ال�شريعة نف�سها ،وترتبط مبواهب عمر ال�شخ�صية نف�سها ،ولوالها
ما وع��ى عمر روح الع�صر وقدرها حق قدرها و�صدر عنها يف مت�سكه
بال�شريعة.
وباملقابل ف�إن �سبب ارتداد جبلة عن اال�سالم وفراره �إىل �أ�سياده الروم
وتخليه عن قومه مل يكن عن عنجهيته وغطر�سته وحر�صه على
احلفاظ على �سيادته فح�سب ،فهذه دوافع ظاهرة يف تركيب �أ�شمل هو
عدم وعيه لروح الع�صر اجلديد وعدم متكنه من فهمه ،وهو الع�صر الذي
ي�سعى يف بع�ض ما ي�سعى �إىل امل�ساواة� .إن جبلة ميتلك وعي ًا بع�صر م�ضى
هو ع�صر ما قبل اال�سالم ،مبا يتيح له من غطر�سة وعنجهية ،ولكن روح
ذلك الع�صر انتهت بانتهائه ،ولكن جبلة مل ي�ستطع �أن ينزع من نف�سه ما
تر�سخ فيها من وعي ع�صر م�ضى ،فلم ي�ستطع وعي روح ع�صر جديد.
وم��ن �أجمل املواقف يف امل�سرحية موقف املحاكمة حيث يعلن جبلة
عن غطر�سته وغ��روره ،وحيث ي�ؤكد عمر بن اخلطاب باملقابل مت�سكه
بالعدل ،وفيه يقول جبلة:
كيف �أ ْر�ضى؟
�أنْ يخِ ّر الن ّْجم �أ ْر�ضا
ك ْيف ْ
ذاك؟

هو �سوقهْ
ٌ
وتاج
،
�ش
عر
ْ
و�أناْ :
ويرد عليه عمر بن اخلطاب متم�سك ًا بالعدل والقانون ،فيقول:
نزوات اجلاهليهْ
ورياح العنْج ِه ّيهْ
ِّ
ّجاج
ل
ال
ني
ب
ن
وج
دعك من هذا،
ْ
ْ
ْ
واجلهالهْ !
الر�سالهْ
�أنْتما نِدّ انِ  ..يف ظِ ِّل ِّ
وامل�سرحية ت�سرد ق�صة ارتداد جبلة بن الأيهم عن الإ�سالم بعد دخوله
فيه وت�ستخدم لذلك ال�سرد �أ�سلوب اللوحات ،بد ًال من الف�صول ،وتت�ألف
من ثالث ع�شرة لوحة ،فتقدم يف كل لوحة موقفا وتتتابع اللوحات يف
ت�سل�سل زمني ال يخلو �أحيانا من انقطاع وجتاوز وال �سيما يف اللوحات
الأخرية ،وزمان امل�سرحية متطاول ومكانها وا�سع ممتد الأبعاد والآفاق،
و�أحداثها الرئي�سية كبرية وفا�صلة ،وهي قليلة لكنها حماطة بحوادث
كثرية جزئية ثانوية ،وهي م�ستق�صاة يف تتبع ،ومعظمها ال غاية له وال
دور �سوى الك�شف عن نف�سية جبلة ،وبع�ضها ال دور له �سوى ت�صوير اجلو
يف �شيء من التمهيد والتقدمي ،فاللمحة الأوىل ال دور لها �سوى �إظهار
تناف�س ال�شعراء يف القدوم على جبلة ،والثانية ال دور لها �سوى �إظهار
غرور جبلة وغطر�سته وجاهليته ونعرته القبلية بت�صويره يحابي
ال�شاعر ح�سان بن ثابت ويف�ضله على غريه ممن يف جمل�سه من ال�شعراء.
�إن يف امل�سرحية قدرا كبري ًا من الرتاخي وبطء احلركة ب�سبب التق�صي
والتتبع وح�شد التفا�صيل وحتتاج �إىل حذف الكثري من املواقف ،و�إىل
قدر غري قليل من التكثيف والرتكيز ،ويزيد من ال�شعور بطول امل�سرحية
بنا�ؤها على �شكل ملحات متتابعة مما ي�ؤكد البناء ال�سردي وير�سخه
ويكاد يحولها �إىل رواية �شعرية.
ولقد كتبت م�سرحية ابن الأيهم االزار اجلريح ب�شعر التفعيلة يف موا�ضع
قليلة ،وبال�شعر املبني على البحور التقليدية يف موا�ضع �أكرث ،وكتبت
اللوحة الثانية ع�شرة بالنرث .ويبدو �شعر التفعيلة يف املوا�ضع القليلة
التي جاء فيها �شبيها بال�شعر املبني على البحور التقليدية مبا ميتاز به
من علو النربة وحدة االيقاع وقوة املو�سيقى ومبحافظته على القافية
ومت�سكه بها ،على الرغم مما فيها من تنوع ،وهو �أ�شبه باملو�شحات يف
موا�ضع وبالأرجوزات يف موا�ضع �أخ��رى ،ومن ال�صعب �أن يعد يف معظم
املوا�ضع من �شعر التفعيلة.
�أما ال�شعر املبني على البحور التقليدية وقد كتب جل امل�سرحية به �إال
�أقلها فيوزع البيت الواحد فيه على عدة �أ�سطر وال يوزع على �شطرين �إال
قلي ًال ،ويكاد يلتب�س بالوهلة الأوىل يف �شكل توزيعه على �أ�سطر ب�شعر
التفعيلة.
وميتاز ال�شعر املبني يف امل�سرحية على البحور التقليدية كما ميتاز �شعر
التفعيلة فيها �أي�ضا بقوة الرتاكيب ومتانتها وحدَّ ة الإيقاع وعلو نربته
واحلفاظ على القافية ومتا�سكها .ولكنه �شعر يغنِّي العواطف وي�سهب يف
التعبري عنها ويطيل يف و�صف املواقف وت�صويرها ،فامل�سرحية �سل�سلة من
الق�صائد اجلميلة املمتعة تت�سل�سل يف تتابع هادئ وت�صور حوادث وبيئة
وحياة ،ولكنها قليال ما تقدم حوار ًا م�سرحي ًا قوي ًا يطور املواقف ويدفع
باحلوادث �إىل تعقيد �أو حل� .أما النرث الذي كتبت به اللوحة الثانية
ع�شرة من امل�سرحية فهو نرث رقيق �سهل العبارات ال يخلو من �صور جميلة
و�إيقاع ب�سيط فهو موزع على �أ�سطر تختلف طو ًال وقِ َ�صر ًا يراعى فيها
ال َو ْقع والنبرْ ة ولكن االختالف بني ال�شعر والنرث وا�ضح �شديد الو�ضوح.
وامل�سرحية تخت�صر بذكاء و�سخرية �شخ�صية جبلة بن الأيهم يف
عبارة :الإزار اجلريح ،لأن جبلة تاريخي ًا اخت�صر �شخ�صيته يف �إزاره،
وجعل كرامته و�شخ�صيته وم�ستقبله يف ذلك الإزار الذي دا�س عليه
الأعرابي عن غري ق�صد يف زحمة الطواف حول الكعبة امل�شرفة يف �أثناء
احلج ،فتخلى عن عروبته ودينه ،وخان قومه ،والتحق بالروم ،من �أجل
�إزار متزق.
وتظل امل�سرحية �شاهد ًا على قوة انتماء ال�شاعر �سليمان العي�سى �إىل
العروبة ،وحبه لها ،ودفاعه عنها ،كما ت�شهد امل�سرحية على رغبة جادة
يف تطوير ال�شعر العربي احلديث.
�أحمد زياد حمبك ـ حلب
 -1العي�سى� ،سليمان ،ابن الأيهم:الإزار اجلريح ،من�شورات وزارة الرتبية ،دم�شق،
.1966
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نقد �أدبي

"ال�سنة الثالثون"

قراءة يف جمموعة (حماكمة �أجري الف َّران)

• يا�سني فاعور

((حماكمة �أج�ير ال��ف�� َّران)) املجموعة الق�ص�صية اخلام�سة
للقا�ص ن�صر الدين البحرة ،بعد جمموعاته ((ه��ل تدمع
العيون � – 1982أن�����ش��ودة امل��ر ِّو���ض – ال��ه��رم  – 1972رمي
اجلمار  – 1980رق�صة الفرا�شة الأخرية  ،))1989وتقع يف
مئة و�إحدى وثالثني �صفحة� .صدرت عن دار املجد للطباعة
وت�ضم �أرب��ع ع�شرة ق�صة ق�صرية متفاوتة يف عدد
والن�شر،
ُّ
�صفحاتها� ،أطولها ق�صة ((غالب واملالئكة)) ،وتقع يف �إحدى
ع�شرة �صفحة ،و�أق�صرها ق�صتا ((فلفل – املعطف)) ،وتقع ٌّ
كل
منهما يف �ست �صفحات.
كتبت ق�ص�ص املجموعة يف �أزم��ن��ة متباعدة� ،أقدمها ق�صة
((ر�ؤي���ا)) ،وكتبت يف مو�سكو – خريف ع��ام  ،1983و�أعيد
كتابتها يف دم�شق ك��ان��ون الأول  ،1986و�أح��دث��ه��ا ق�صة
((الأع���داء)) ،وكتبت يف  ،1995-6-24-23وحتمل عنوان
الق�صة الثانية ((حماكمة �أجري الف َّران)).
تتناول ق�ص�ص املجموعة مو�ضوعات اجتماعية اختزلتها
ذاكرة القا�ص حلياة املجتمع الدم�شقي ،و َّثق ت�سع ق�ص�ص منها
بتواريخ كتابتها ،ومل تو َّثق خم�س ق�ص�ص منها بذلك ،وطاف
خاللها �أح��ي��اء دم�شق القدمية ،ومعاملها التاريخية ،لعبت
الذاكرة يف �سردها دور ًا مميزاً.
لقاء املجند والرقيب يف ق�صة (الأع���داء) ،وكيف كان هذا
اللقاء ،لقاء م�ساحمة� ،أم لقاء انتقام�<< ،أعرفك جيد ًا يا عبد
اجلبار .متدُّ يدك الآن للم�صافحة ،فهل تقدر �أن تتذكر :كم
مرة رفعتها لل�ضرب وال�صفع>> (�ص.)7 :
وق�سوة احل��ي��اة يف تلك ال��ف�ترة ،وغطر�سة �صاحب الفرن،
وعدالة القا�ضي يف ق�صة (حماكمة �أجري الف َّران) ،احلادث
ال��ذي دف��ع املجني عليه ملتابعة درا�سة احلقوق ليدافع عن
املظلومني <<ول�ست �أدري �إن ك��ان �شعوري بفداحة الظلم
وق�سوته ،وع�شقي العدالة ،وبحثي عنها ،ولو مب�صباح كم�صباح
وجهاين
(بوجني) الذي كان ي�ضيئه حتى يف النهار ،هما اللذان َّ
�إىل درا�سة احلقوق ،غري �أنيِّ واثق متام ًا �أنَّ ذاك احلادث الذي
ر�سخ يف ذاكرتي �أق��وى من الو�شم ،و�أعمق من �أثر جرح بليغ
طويل ...ان�سحب على حياتي ك ِّلها>> (�ص.)16 :
والعالقات الزوجية املتعثرِّ ة ،وق�سوتها على �أ�صحابها يف
ق�صة (التقاعد)<< :كنت �أ�صغي �إليه ،وهو يتحدث ،دون �أن
يفارقني حلظة �شعور بالذهول� ،أفمن املعقول �أنَّ هذا الرجل
كان يقود الأف��واج والكتائب ،يعجز �أن يقود ام��ر�أة� ،أو يجد
لنف�سه معادلة معقولة؟� ،أيعقل �أنَّ هذا الرجل الذي يهابه
احلي قاطبة يخفق يف �أن يجعل امر�أته تهابه� ،أو حت�سب
�أهل ِّ
ً
لرغباته ح�سابا ...على الأقل>> (�ص.)26 :
و�صورة حلياة �أ�سرة �سامية َّ
�ضل ابنها يف ق�صة (�أب��و �أك��رم)
<<املفاج�أة الكاملة كانت �صباح اليوم التايل ،فقد �شوهد �أبو
�أكرم ي�صعد درج البناية ،وهو يلعب ب�سل�سلة مفاتيحه ،و�سيكارة
يف فمه ...ثم مل يلبث �أن �أطلق �صوته عالي ًا ينده ابنه �سعيد ًا
كعادته ،دون �أن يكون هناك بال�ضرورة ما يناديه من �أجله،
فك�أنه يريد بذلك �أن يت�أ َّكد من �أنَّه موجود ،و�أنَّ يتلم�س حدود
دائرته التي تبد�أ وتنتهي ب�سعيد>> (�ص.)41 :
وال�س�ؤال املحيرِّ يف ق�صة (غالب واملالئكة) <<هل �صحيح
�أنَّ املالئكة ت�سري يف مواكب الفقراء الذين ال ي�سري وراءهم
�أحد؟>> �أح َّبها يف ق�صة (غالب واملالئكة) ،غالب الذي بقيت
�صورته يف ذاك��رة القا�ص ،وهو ي��راه يف مقدِّ مة املتظاهرين،
�شحاذ ًا يجوب ال�شوارع
دارت به الأيام ،و�ساءت حاله ،و�أ�صبح َّ
طالب ًا امل�ساعدة<< ،يراه بعد هذا يذهب �إىل البيت تلك املر�أة
يف طرف املدينة ،حام ًال معه �أ�ضعاف ما و َّزع��ه على الأوالد،
والبدَّ �أن ي�ضع بني يديه ما بقي من جيوبه>> (�ص.)52 :
وال�شاعر الذي ق�ست عليه احلياة يف ق�صة (عبد الودود) ،وما
يزال عزب ًا رغم �أنَّه جتاوز الأربعني ،وهو يقيم يف منزل ب�أحد
�أز َّقة (�ساروجا) <<يا ح�سرة ...ومن تقبل بي ،و�أنا بالكاد
�أو ِّفر لقمتي؟ ...ثم �أين �أُ�سكنها؟ �أيف اجلحر الذي يرف�ض كلب
�شارد �أن ي�أوي �إليه؟>> (�ص.)58 :
وذاك��رة امل��وت التي تعود من جديد مذ ِّكرة بق�سوة املت�س ِّلط
يف ق�صة (الغ�ضب القدمي) <<مل �أكف يوم ًا عن الرغبة يف
�أن �أ�صفعه ،و�أب�صق يف وجهه ،و�ألقيه �أر�ض ًا لأفرغ َّ
كل احلمم
ِّ
املتلظية يف �أعماقي� ،إنَّ��ه هو نف�سه .ال ميكن �أن �أن�سى ذلك
ال��وج��ه املكتنز العري�ض الطافح عجرفة وفظاظة ،وتلك
العينني ال�شر�ستني كعيني ذئب يت�أهب للوثوب والنه�ش>>
(�ص.)71-70 :
ودم�شق القدمية التي هجرها �أهلها يف ق�صة (ر�ؤي��ا) ُتبعث
يف الذاكرة من جديد <<وا �أ�سفاه� .إنَّ عدد ًا من بيوت احلي
هجره �أهله ،و�أم�سى خمازن وم�ستودعات جتارية ،وهو يذكر

ه��ذه البيوت بيت ًا بعد �آخ��ر ،لأنَّها منازل رفاقه يف املدر�سة
واحلي ،وله يف ٍّ
كل منها ذكرى و�صور ور�ؤى>> (�ص.)76-75 :
والذاكرة تعيد �صور املا�ضي يف ق�صة (احلن�ش) <<يا اهلل
كم يرك�ض الزمن ...كم تبتعد ال�سنوات عنَّا ...كيف تهرب
اللحظات ك�أنَّها مل تكن يف قب�ضتنا ذات ي��وم .كيف تتمدد
الأمكنة ك�أنَّ البحر يلد َّ
كل يوم بحر ًا جديداً ،وك�أن الرباري
َّ
متطها �أيدي �شياطني امل�سافات التي ال تنتهي>> (�ص-82 :
.)83
و�صورة البيت الدم�شقي تعود للذاكرة يف ق�صة (احلن�ش)،
<<ويف �أيام ال�صيف كان يطيب يل �أن �أتناول الغداء على
حافة ف�سقية امل��اء التي تتو�سط �أر���ض ال��دار ،وعليها بع�ض
�أ�ص�ص البغونيا والقرطا�سيا ،وح�شي�شة الفي ...وهي ما تبقَّى
من نباتات الزينة الكثرية التي كانت حتفل بها �أر�ض الدار>>
(�ص.)95 :
كما تعيد �صورة من مداعبات الأ�صدقاء يف الأحياء القدمية
يف ق�صة (فلفل)<< :وكان �أخي ف�ؤاد ،ما �إن يراه حتى يبت�سم
�إذا ج��اءت عينه يف عينه� ،إال �أنَّ��ه ك��ان ينطلق يف قهقهة ال
تنتهي ،عندما يدير ظهره ،فت�سري �إلينا جميع ًا روح الفكاهة
والدعابة ،فن�ضحك نحن �أي�ض ًا ،دون �سبب يدعو �إىل ذلك� ،سوى
ظهور �سيف الأحدب يف الدار>> (�ص.)99 :
واخل��دع��ة الطريفة ال��ت��ي �أط��ل��ق عليها امل���ؤام��رة يف ق�صة
(امل���ؤام��رة)<< :ويف الوقت ال��ذي �أح َّبت فيه �أن ُتنفِّ�س عن
�شيء من غ�ضبها ال��ذي ال ح��دود ل��ه� ،إزاء �شغفه بالن�ساء،
وتراميه عليهن ،و�أن ت�شمت به يف موقف يختلط فيه الإخفاق
بال�سخرية واالزدراء ،ف�إنَّها �أ�شفقت عليه من �أن يحدث له
مكروه ،ف�إنَّه يظلُّ �أخري ًا زوجها ووالد �أبنائها>> (�ص.)111 :
وطرافة املو�ضوع وال�سخرية املحببة يف ق�صة (املعطف):
<<ومع �أنَّ املر�أة الكرمية جتلُّ عن ذكرها يف هذا املقام ،فثمة
من يبدِّ ل ن�ساءه مثلما يبدِّ ل �أولئك النا�س معاطفهم وبزَّاتهم.
ا�ستغفر اهلل العظيم .فهل ُقطعت �س َّرتي �أنا على هذا املعطف� ،أم
�إنَّ �أحد �أال �أعرفه عقد قراين عليه يف زيجة كاثولوكية؟!>>
(�ص.)118 :
والعمل ال�صحفي يف تلك الأيام يف ق�صة (منظر غري الئق):
<<يومذاك كان ينبغي �أن يكون متعدد الإمكانات ،يتنقل
كالع�صفور الدوري من غ�صن �إىل غ�صن يف مكتب اجلريدة ،فهو
حمرر الأخبار الدولية والعربية واملحل َّية ،وهو املع ِّلق ال�سيا�سي
والثقايف والريا�ضي ،وهو املخرب الذي و�صفه ال�شاعر (وي�أتيك
بالأخبار من مل ت��ز ِّود) ،ورمبا وجد نف�سه يف يوم ما مندوب
�إعالن� ،أو مدير �إدارة>> (�ص.)122 :
وللمجموعة عالمات مم َّيزة تبدو يف:
اللغة ال�سهلة املعبرِّ ة <<بلى كنت تتلذذ و�أن��ت تفعل ذلك،
وخ ِّيل �إيل يف تلك الأثناء �أنَّ فمك ينفتح وينغلق ،ف�أ�سمع منه
هرير جمموعة من ال��ذئ��اب ،وه��ي تفتك ب�ضحية ...وبدت
عيناك حمراوين ملتهبتني ك�أنَّهما جمرتان>> (�ص.)9 :
املكان :تبدو �أحياء مدينة دم�شق وا�ضحة املعامل يف ق�ص�ص
املجموعة ،نقر�أ فيها �أ�سماء الأحياء وال�شخو�ص و�ألقابهم
و�صفاتهم <<كان ينتعل حذاء بال لون ،وقد تظهر من �إحدى
فردتيه بع�ض �أ�صابعه ،ومل يكن ثمة من جورب ،وكان �سرواله
َّقة ،ات�سخت حتى حال
و�سرتته �أ�شبه بقطعة قما�ش بالية ،ممز ٍ
لونها هي الأخرى ،وقد �أطلق حليته ال�سوداء ،فبدت وك�أنَّ يد ًا
بق�ص �أو ت�شذيب .ومع �أنَّ عينيه كابيتان
مل متتد �إليها مطلق ًا ٍ
�صغريتان ،فقد كانتا تقوالن �أ�شياء ي�صعب تلقِّيها مبا�شر ًة .كان
البدَّ من ر�ؤيته عدة مرات قبل االقرتاب من عينيه>> (�ص:
.)44
ال�شكل الق�ص�صي وال�سرد :جاءت ق�ص�ص املجموعة يف �شكلني
وا�ضحني ،ق�صة املقاطع امل��ر َّم��زة ،وج��اءت به �إح��دى ع�شرة
ق�صة ،وال�شكل الق�ص�صي امل�ألوف ،وجاءت به ثالث ق�ص�ص� ،أ َّما
ال�سرد ،فقد جاء ب�ضمري املتكلم يف اثنتي ع�شرة ق�صة ،وب�ضمري
الغائب يف ق�صتني اثنتني.
ال�سخرية املحببة وطرافة املو�ضوع :ويبدو ذلك يف اختيار
ال�شخو�ص ،والتعبري عنهم ،وتو�صيفهم ،وتقدميهم ب�صفاتهم،
و�ألقابهم <<يجل�س عبد ال���ودود مثل تلميذ �صغري دع��اه
�أ�ساتذته الكبار �أن يقعد بينهم ،وعندئذ ي�شدُّ قب�ضة يده على
دفرته الذي اتخذ �شك ًال �أ�سطواني ًا ،وي�ضع الأخرى على طرف
الطاولة ،يكاد ال ميلك �أن يرفع ر�أ�سه يف �صورة بها �أن ي�ؤ ِّكد
توا�ضعه ك�شاعر>> (�ص.)55 :
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية تو�صيف هذه املجموعة ف�إننا
نقول :هنيئ ًا للقا�ص ه��ذا الإب���داع اجلميل ،و�إىل مزيد من
العطاء.
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• جعدان جعدان
احلكايات والوقائع املتفرقة التي كانت تثري الده�شة واال�ستغراب َّظلت م�ستمر ًة منذ قرون...
وكانت جزء ًا من حكايات امليثولوجيا والأ�ساطري ومعجزات الأنبياء والأولياء والقدّ ي�سني...
ف�إن�سان القرن الواحد والع�شرين حينما يقر�أ حادثة ( زرقاء اليمامة ) التي كانت ت�ستطيع
الر�ؤية بو�ضوح على م�سافة م�سرية ثالثة �أيام ...وقيل �إنها ر�أت عالئم غزو �صوب قبيلتها....
فلما َّ
حذرتهم �سخروا منها ثم وقعت الواقعة و�أتاهم الغزو والت �ساعة مندم ي�شعر ابن هذا
القرن مببالغتها �أو �أنها خرافية� ...أما يف نظر علم النف�س تعترب واقعة حمتملة ...هذا املثال
و�أمثلة كثرية �أخرى مل متر على الباحثني مرور ًا عابر ًا بل دفعتهم �إىل جتميعها وتدقيقها
بالطرق العلمية ومبناهج البحث هذه الدرا�سات تتعلق بالعقل والنف�س وال��روح ...فعلماء
وحر�ص �شديدين...
تخ�ص�صوا باخلوارق نظروا �إىل هذه احلوادث باهتمام
النف�س الذين
ٍ
ّ
م�ستندين على حقائق دامغة فانتهجوا �سلوك الدرب الوعر ...ف�شرع الربوف�سور ( وليم باريت
) �أ�ستاذ الفيزياء يف كلية العلوم امللكية يف دبلن عام 1876م يعلن عن جتاربه حول ق�ضايا
توا�صل  ،وقراءة الأفكار ثم ت� َّأ�س�ستْ يف لندن عام 1882م جمعية �أبحاث خوارق الإح�سا�س
 ،وامتدت الأبحاث ُّ
وال�ش َع ُب والأق�سام �إىل جامعات كربى كجامعة كمربدج واك�سفورد ،
ونيويورك ...ولندن ...وانتقال مو�ضوع اخلوارق �إىل اجلامعات العلمية قفزة كبرية يف �إزالة
تو�صل �إىل الك�شف عن اخلوارق
االلتبا�س والغمو�ض والريب ...فعلم النف�س املت�صل باخلوارق ّ
يتعرف على �أفكار
املت�صلة بالأحا�سي�س بالتخاطر وتوا�صل الأفكار وذلك ب�إمكان ال�شخ�ص �أن ّ
الآخرين من م�سافات بعيدة بدون �أن ميتلك وا�سطة االت�صال به ...تنك�شف ل�صاحب اخلوارق
ظاهرة التجلي �أو اال�ستب�صار وهي القدرة على ر�ؤية الأ�شياء والنا�س واحلوادث خارج نطاق
الب�صر وهنا تغدو ق�صة زرقاء اليمامة �شيئ ًا حمتم ًال جد ًا لأنها كانت ترى الأ�شياء بقوة
اال�ستب�صار ولي�س من خالل العني ،و�أع�صاب ال�شبكية بالأ�ضواء والظالل التي ينقلها اجلهاز
الع�صبي ...والظاهرة الثالثة هي التنب�ؤ �أو الإدراك امل�سبق وهي قابلية الفرد على ا�ستباق
احلوادث وتوقع ما �سيحدث قبل وقوعه ب�ساعات �أو �أيام �أو �أ�شهر ...وعلم النف�س احلديث
املخت�ص بعلم اخلوارق ي�ؤيد ذلك فالنا�س لي�سوا �سواء يف �إدراك ال�شيء الواحد� ...إنَّ حدود
الإح�سا�س لدى الب�شر لها معدل طبيعي ...ومن املحتمل جد ًا �أن ميتلك بع�ض الأفراد قابليات
ح�سية تتجاوز احلدود الطبيعية وهي التي تبدو لنا من جملة خوارق الإح�سا�س واملالحظ �أن
الأحا�سي�س اخلارقة تولد �أو توهب لأنا�س منذ الوالدة ميتلكها ٌ
عقل موهوب  ،وجهازه الع�صبي
دون مترين �أو تعلم ...فخوارق الإح�سا�س �إذ ًا غري �شاذة ،وغري فر�ضية بل هي جتانب الطبيعة
امل�ألوفة كما �أنها ال ت�أتي باليوجا والتدريب والتمرين ولي�ست لها عالقة باجلهد والإرادة وهي
تت�صف بالال�شعورية �أو غري املتعمدة ...مايزال من الع�سري و�ضع �صيغة علمية �أو تف�سري لهذه
الظواهر يتالءم مع منطق العلم املادي احلديث وهنالك جمموعة من النظريات والفر�ضيات
التي تقول �إحداها بوجود موجات خمية تختلف عن املوجات املعروفة و�أنها �أ�شبه مبوجات
الراديو وتقوم بعملية نقل الأفكار ...تلك نظرية �أ�ستاذ (كروك�س) ونظرية �أخرى تقول:
باحتمال انتقال جزئي الذرة الإلكرتوين من دماغ لآخر ...تلك نظرية الأ�ستاذ ال�سوي�سري
( فوريل ) ونظرية �أخرى تقول  :بوجود قوة روحية متنقلة ...نظرية الأملاين ( او�ستوالد
) ...واملتفق عليه �أنه لي�س مبقدور علم الفيزياء وحده يف جمال التف�سري املادي �أن يقدم
تف�سري ًا كام ًال لظواهر خوارق الإح�سا�س كما ال ميكن القول �إنَّ التجارب ال َعلمية لعلم النف�س
الروحيات �ست�سد الطريق �أمام علم الفيزياء ...بل �إن الأف�ضل لالثنني �إيجاد تف�سري يجمع
بينهما يوم ًا وال يناق�ضهما ...ويحق لنا �أن نت�ساءل ماذا يفيدنا هذا النوع من البحث ...و�إىل
�أين �سيقودنا؟؟؟ �إنَّ ما �أثبته علم النف�س اخل��وارق من احلقائق التالية ميكن �أن يفتح
�أمام الإن�سان �أبواب ًا �أخرى من املعرفة ...فقد �أثبت �أنَّ ب�إمكان العقل �أن يت�صل بعقل �آخر
دون وا�سطة مادية معروفة ...و�أن ب�إمكان العقل مبوجودات �أو خملوقات �أخرى ي�شعر بها
دون وا�سطة و�أن ب�إمكان العقل تخطي امل�سافات ال�شا�سعة و�إن ب�إمكانه �سباق الزمن  ،وتوقع
احلوادث و�إن ب�إمكانه الت�أثري يف حركة اجلماد واحليوان دون �أثر لوا�سطة مادية  ،و�إن هناك
�شيئ ًا ال يدخل يف �صفات املادة قد يكون طاقة �أو روح ًا  ،ويدخل يف تلك العمليات العقلية...
و�إن العقل �أو الروح و املا ّدة يتفاعالن بعملية واحدة ذات اجتاهني �أو ي�سريان يف طريق واحد
ذي ممرين ...واحلادثة التالية تثبت ما �سبق ...مات رجل ثري يف �إحدى مدن �أمريكا وترك
و�صية جتعل من �أحد �أبنائه الأربعة الوريث الوحيد لرثوته  ،وبعد تنفيذ الو�صية ب�أربع
ً
و�صية �أخرى موجودة يف دارهم
�سنوات ر�أى �أحد الأبناء الأربعة حلم ًا يقول له والده فيه �أن
القدمية ف�إذا ذهب هناك وجد يف جيب جاكتة القدمي لوالده ورقة مكتوبة فيها و�صيته...
وقد عرث االبن على و�صية والده فع ًال وقد جاء فيها� :إنَّ الرثوة توزّع على الأبناء الأربعة
بالت�ساوي وحكمت حمكمة كارولينا ال�شمالية يف مقاطعة (دايف) بتنفيذ الو�صية بعد �أن
ت�أكد لديها ب�أنها �صحيحة ومكتوبة بخط امليت مما تقدم نرى �أن علم النف�س اخلوارق ير�سم
خطوط ًا جديدة على اللوحة الهائلة للكون وموقع الإن�سان منه ...كما ي�ضع يف ذهن الإن�سان
م�س� ً
ألة تقول � :إن احلقيقة ال حتددها القوانني الفيزيائية ال�سائدة فح�سب بل البدّ من وجود
قوى �أخرى ال تخ�ضع لقوانني املا ّدة بل لقوانينها هي� ...إذن فمن اجلهالة اجلزم ب�أنَّ كل ظاهرة
خارقة �أو غري م�ألوفة تعترب خرافة �أو تدجيل �أو بالأحرى �إن بع�ض املعجزات الدينية �شيء
يقبله العقل واملنطق والعلم احلديث النف�سي اخلارق� ...إن الإن�سان ال يزال عامل ًا غريب ًا معقد ًا
فهو والكون املحيط به جمموعة �أ�سرار عاملية ت�ستوجب التوا�ضع الب�شري واحلما�س العلمي
لك�شف املجهول والإميان بعظمة اخلالق فعلم النف�س اخلوارق يحاول تف�سري كيفية التوافق
بني العقل والبناء الع�ضوي للدماغ ب�أ�سلوب يختلف عن الإطار العلمي ال�سائد وبذلك ميكنه �أن
ي�سلط �أ�ضواء جديدة على عالقة الفكر باملا ّدة ....الكون يف ذاتنا ويف الف�ضاء حوالينا ...وما
علينا �إال �أن نتدبر و�أن ن�ستعد ملزيد من البحث والتوا�ضع والإميان ...وال �شك �أن علم النف�س
اخلوارق هو الذي يحمل راية الروحيات وهو الذي �سيكون �أقرب العلوم �إىل الفكر الروحي
بل �إنه فع ًال يتالءم مع الروحانيات وي�سري معها جنب ًا �إىل جنب وامل�ستقبل وحدة ٌ
كفيل بجالء
ٌ
كثرية هي عجائب الدنيا ...ولكن
احلقائق ...وما علينا �إال �أن نر ّدد مع ( �سوفوكلي�س ) قوله :
�أعجبها هو الإن�سان ...و�أن عظمة اخلالق تتجلّى يف كائناته وخملوقاته......
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هـل الإطـار الثقافـي
للحياة بـد�أ �شـعراً ؟

• رحيم هادي ال�شمخي

ك��ان��ت ث��ق��اف��ة ال�شعر م��ت��اح��ة للإن�سان
العربي ,فقد كان ميار�سها ممار�سة فعلية
�أنية يف بع�ض املواقف  ,فقبل �أن يحارب
الفار�س بال�سيف كان يناجز بال�شعر  ,ثم
�أنه كان جيا�ش ًا دائم ًا بال�شعر ولقد كانت
عنده �أماكن العبادة والأ�سواق  ,كما كان
عنده احلداء الدائم يف �أ�سفاره الدائمة
ومن وراء ذلك كان دور (الرواية والرواة)
يف ال�شعر  ,ولقد ك��ان كثري من ال�شعراء
يخرجون يف حلقات ال��رواي��ة املخ�ص�صة
لل�شعراء الكبار  ,ثم �أن ال�شعر بعد ذلك
�أ�صبحت ل��ه حلقاته ور�أي��ن��ا م��ن يالحق
اجلماهري دائ��م�� ًا ب��امل���ؤل��ف��ات على ح��د ما
يعرف من الأ�صمعيات واملف�ضليات والعديد
م��ن كتب احلما�سة وق��د ا�ستمر تقدمي
املختارات واملو�سوعات حتى الآن بغزارة
م�شاهدة  ,ومن فرتة ا�ستمرت مهرجانات
ال�شعر على م�ستوى الوطن العربي ومن
بينها �إحياء ملهرجان املربد ال�شعري يف
العراق و�ساعدت و�سائل الإعالن يف تقدمي
ال�شعر وال�����ش��ع��راء ب��ط��رق ع�صرية وقد
ظهر م�شروع عظيم هو م�شروع الأعمال
الكاملة للعديد من ال�شعراء واملالحظ �أن
النا�شر كان يرعى دائما اجلمهور ذلك لأن
ك ًال منهما من موقع معني  ,ال يتوجه �إىل
ق��ارئ �أو م�ستمع عاملي و�إمن��ا يتوجه �إىل
قارئ عربي يف مواقف حمددة ويف �أزمان
يعينها وق��د ترتب على ه��ذا التعامل مع
ق�ضية (الو�ضوح) وق�ضية الو�ضوح �إنربة
عند الإن�����س��ان العربي لأن �أك�ثر �أ�صونه
الثقافية تلقاها عن طريق ال�سماع ,ثم
�أنه يف الأ�سا�س كان تعامله مع اجلمهور عن
طريق النقد واال�ستماع ويف م�سرية التقدم
القدمي حملة على الإغ���راب والتداخل
وما ي�سمى ( :رقي العقارب) على حد ما
قيل يف �أبيات ال�شاعر املتنبي ,وما نريد �أن
ن�صل �إليه هو �أن ال�شعر ي�صل �إىل اجلمهور
عن طريق الأذن وعن طريق العني وعن
طريقيهما مع ًا  ,فاجلمهور العربي مازال
يعترب ال�شعر (فن العربية الأول) ولقد
ازداد الإقبال على امل�سرحيات ال�شعرية
وبخا�صة بعد �أن رف�ض �أن يكون ال�شاعر
�سمري ًا وم�ضحك ًا وحم��ت��ا ًال كبري ًا  ,و�أ�صر
ال�شاعر عنى �أن يكون م�����س���ؤو ًال روحي ًا
عن قيادة احل�ضارة وع��ن �شق طريق لها
ع�صر ًا بعد ع�صر وق�صيدة بعد ق�صيدة
وبعد �أن غ�ير وط��ور العديد م��ن �أدوات���ه
ليكون على م�ستوى الع�صر وعلى م�ستوى
الهموم احلقيقية للجماهري فمن املطلوب
�أن ال ندلل ه��ذه اجلماهري لأن علينا �أن
نقلقها ونريها نف�سها وواقعها ونخلق لها
طموحات ونر�سم لها �شخ�صيات ملحمية
ومعنى هذا �أال يكون كل وقوفنا ال�شعري
عند متلقي ال��ي��وم ,ذل��ك لأن��ن��ا مطالبون
مبخاطبة (متلقي امل�ستقبل) فنحن نعي�ش
الآن ك�أنه بني �أنقا�ض �أ�شياء كثرية ويكاد
يكون البكاء على ع��امل الأط�لال له رده
ولكن يجب �أن تتجاوز ه��ذا كله � ,إن يف
ال�شعر الآن مرارة ورف�ض ًا ونفور ًا من الواقع
املعا�صر  ,وهذه تكاد تكون �شبيبة مبا عاناه
ال�شاعر الكبري املتنبي الذي عا�ش يف ع�صر
كانت فيه احل�ضارة العربية ت�شارف على
الأفول وكان املتنبي يحاول �أن يبعثها من
جديد  ,حتى ولو عانو معاناته  ,حتى ولو
قتلوا قتله  ,ذلك لأنه �سيكون من وراء ذلك
�إحياء لل�شعر وللأمة.

ون���رى �أن���ه م��ن ال�����ض��روري تخطيط عدد
امل�سارات لتظل لل�شعر فعاليته يف ثقافة
الإن�سان العربي وليظل كما ك��ان  ,الفن
الأول للح�ضارة العربية  ,وملا كان الإن�سان
�أهم العوامل يف التنمية الثقافية ف�إننا نرى
االهتمام بهذا الإن�سان يف مراحله كافة
لي�ستطيع حمل ر�سالة �أمته �إىل العامل
ابتداء يجب �أن نهتم بلغة هذا الإن�سان ,
ابتداء من الطفولة ثم ميتد هذا االهتمام
باللغة �إىل الطفل يف املدر�سة ثم اجلامعة
وما وراءه��ا ثم االبتعاد قدر الإمكان عن
العامية وعن التعامل باللهجات واللغات
الهجينة وح��را���س��ة ال�صبي وال�شباب
بالكتاب اجليد وبو�سائل الإع�لان  ,ومن
امل�لاح��ظ �أن �أج��ي��ال ال�شباب يف املا�ضي
كانت تعرب �أول ما تعرب عن نف�سها ولكنها
ان�صرفت الآن �إىل بدائل �أخرى ,وذلك لأن
ال�شباب وجد �أنه مازال حما�صر ًا بال�شعر
الغنائي والنماذج ال�سيئة منه والتي تخدم
�آنية جتدد من عام �إىل عام ويف الواقع لقد
تغريت وظيفة احلياة والأح��ي��اء و�أ�صبح
ال���ذي يتم�شى م��ع ال�����ش��ب��اب  ,ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص  ,هو الأدب والفنون التي تعتمد
�أ�سا�س ًا على عنا�صر ال�صراع وعلى الو�صول
�إىل ما ي�سمى الذروة ( )climaxفكل ما
كانت �أه��داف التعبري �أق��رب �إىل ت�صوير
العاطفة الفردية ك��ان الرتكيب الفني
�أقرب �إىل �شكل الذروة .
وهنا يجب �أن نعرتف ب���أن ال�شاعر قوة
م�ؤثرة حقيقية يف املجتمع  ,ولكن املالحظ
�أننا نتعامل معه من ف�ترة  ,و�أك���اد �أق��ول
يف ك��ل ال��ف�ترات ك��ن��وع م��ن �أن���واع الزينة
ون�ستمع �إىل �شعره  ,كنوع ترويجي بني
عدد من الفوا�صل اجلادة  ,لقد مر من قبل
بدائرة احلكمة والفرو�سية وبعد فرتة
�شاهدناه يف الع�صر الأموي ي�سلي الطبقة
العليا مبا ي�سمى (النقائ�ض) ويف الع�صر
العبا�سي �شهدنا ما ي�سمى ع�صر ال��وزراء
الكتاب ولكن مل نعرث على ظاهرة ع�صر
ال�شعراء والوزراء وحني كان يبالغ �أحدهم
يف تعظيم دوره كاملتنبي ر�أي��ن��اه يقتل
قت ًال بائ�س ًا  ,لقد بالغ �أب��و حامت ال��رازي
حني ر�سم �صورة مثالية لل�شاعر  ,ولعل
الع�صر اجلاهلي كان يف ذهنه حني قال :
(عليه يعتمدون  ,وبه يحكمون  ,وبحكمه
يرت�ضون حتى �صار ال�شعراء فيهم مبنزلة
احلكام  ,يقولون فري�ضي قولهم  ,ويحكمون
فيم�ض حكمهم و���ص��ار ذل��ك فيهم �سنة
يقت�ضي بها و�إثارة يحتذى بها )  ,ذلك لأننا
جند الكثريون منهم بني م�ضروب �أو معذب
�أو م�سجون �أو منفي �أو مطارد �أو مقتول ,
وقد وجدت يف بع�ض دار الكتب يف بغداد
ملحوظة بعنوان (املغتالون من ال�شعر)
وقد هالني �أن عددهم كبري  ,ومعنى هذا �أن
املجتمع كان ي�ضيق بهم وكان ال يقبل منهم
�إال �أ�سلوب االمتناع وامل�ؤان�سة.
ويف مقابل هذا يف ال�شعر املعا�صر وجدنا
التعامل داخل دوائر عدمية  ,كاالغرتاب
واال�ستالب والغثيان  ,ومن ظل هذا نرى ال
غنى لل�شعر املعا�صر من الإفادة من الآداب
والفنون بل ومن العلوم  ,وما مل يفعل ال�شعر
ذلك ف�إنه �سيذبل وميوت ومن هنا يكون من
ال�ضروري �أن تغلب املقولة القدمية ونقول
�أن ال�شعر الآن م�ستطيع بغريه والبد من �أن
يفيد من �أ�شياء كثرية يف احلياة .

ق�ضايا و�آراء

الثقافة واملجتمع
•م�ؤيد جواد الطالل
مت�سام وتنظيم
الثقافة يف البدء ,كل ثقافة ,هي مبثابة ت�صعيد
ٍ
عقلي للخربات والتح�صيالت املعرفية لأم��ة من الأمم �أو �شعب
من ال�شعوب .ولذا ف�إن القدرة املعرفية الب�سيطة لأي �شعب من
ال�شعوب البدائية يف حلظتيها ال�سلبية �أو الإيجابية تتنا�سب
وتتناظر �إىل حد ما مع البنية االقت�صادية واالجتماعية لذلك
ال�شعب ,ومع �أ�سلوب �إنتاجه املادي ومدى تطور قواه التكنيكية
واجل�سدية والعقلية يف �آن واحد .وبهذا املعنى تكون الأ�سطورة
وال�سحر والإره��ا���ص��ات الدينية الأوىل واخل��ب�رات اللغوية
والأخالقية والفنية..الخ مبثابة بوتقة تركيبية �أو �أ�سلوب
ت�شكيلي يغلف اجلوهر املادي واالجتماعي ,يعرب عنه وي�شوهه
يف �آن مع ًا .ويف مرحلة الحقة تكون تلك البوتقة تعبري ًا عام ًا
عن م�صالح ومفاهيم �أيديولوجية كل طبقة من الطبقات ب�شكل
خا�ص .وتت�سع الهوة بني �شكل وحمتوى ثقافة الطبقة ال�سائدة
من جهة ,وثقافة الطبقة امل�سودة من جهة ثانية ,يف حلظات
االحتدام واالنعطاف التاريخي والأيديولوجي العام ,وت�أجج
ال�صراع الطبقي كلما اقرتبنا م��ن م��راح��ل ال��ت���أري��خ القريبة,
وكلما تبلورت �صيغ انق�سام املجتمع املحلي والدويل �إىل طبقات
و�أنظمة و�أيديولوجيات مت�صارعة .الثقافة بهذا املعنى� ,إذن,
لي�ست جمرد جمموعة معارف نظرية مكد�سة يف �أذهان النا�س �أو
يف بع�ض ن�شاطاتهم املادية ,بل هي موقف تاريخي ووجهة نظر
ملمو�سة للحياة وحركة املجتمع وق�ضايا الإن�سان .وبهذا املعنى
�أي�ض ًا ال تكون الثقافة الثورية �إذ ًا جمرد وجهة نظر مناق�ضة
لوجهة نظر �سابقة ,بل هي وبالدرجة الأوىل عملية تركيب
خالقة ملجمل ن�شاطات الإن�سان الذهنية والروحية والن�ضالية
ذات الطابع وامل��وق��ف التقدمي والعلمي ,مربهنة باملمار�سة
العملية املج�سدة بن�ضال الطبقات الثورية ,والفئات االجتماعية
التقدمية ,ومنظماتها النقابية واالجتماعية املنا�ضلة .لي�س ثمة
انقطاع كلي �أو مطلق يف الثقافة الإن�سانية� ,إذن ,كما مل يكن يوم ًا
انقطاع ًا يف ال�صريورة التاريخية واالجتماعية ,بل عملية توا�صل
وا�ستمرار دائمني يف �شكل تطور ديالكتيكي يحافظ على جوهره
وفحواه الواقعي ,ويحوي �صيغ و�أ�شكال تناق�ضاته الأ�سا�سية
والثانوية يف الوقت عينه !! وبذلك تكون الثقافة الثورية
مبثابة م�شروع ر�ؤية كونية طبيعية واجتماعية �إن�سانية حتمل
بني طياتها جممل تلك الن�شاطات اخلالقة للإن�سان ,التي ت�شكل
تراثه الإن�ساين والوطني ,خا�صة حلظاتها الإيجابية و�صيغها
املادية والثورية العلمية التقدمية  ..م�شروع ر�ؤي��ة يعرب عن
�صحته و�صدقه بالفعل الثوري النايف ,لكن ال َبنّاء.
من هنا ت�صبح الثقافة عم ًال وممار�سة لوجه من �أوج��ه العمل
والن�شاط الإن�ساين ,بل قوة مادية و�سالح ًا نقد ّي ًا خطري ًا حني
تت�شربها اجلماهري كما �أ�شار ( مارك�س ) ,وكما برهنه تاريخ
الإن�سانية عامة وج�سدته املرحلة التاريخية الراهنة خا�صة.
وبالعك�س ,وبذات الت�أثري واخلطورة التي يولدها رد الفعل ال�سلبي,
ميكن �أن ت�صبح الثقافة �أداة ت�ضليل وخ��داع �أيديولوجي حني
ت�صوغها الطبقات اال�ستغاللية ال�سائدة من وجهة نظرها اخلا�صة,
وانطالق ًا من م�صاحلها املادية ,فتتحول الثقافة عندئذ �إىل �أفيون
قاتل .وهكذا ف�إن العالقة بني الواقع االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�سي وبني الثقافة عالقة معقدة ومركبة وغاية يف اخلطورة
والت�أثري :عالقة ديالكتيكية وديناميكية ,مبا�شرة وغري مبا�شرة,
ولي�ست عالقة ميكانيكية �أو انعكا�سية كما يحلو لبع�ض مب�سطي
الفل�سفة املارك�سية �أن يت�صوروها .من هنا ميكننا اعتبار املارك�سية
�شكل من �أ�شكال ا�ستيعاب وتمَ ثّل وتطوير وجتريد للثقافة الب�شرية
بقدر ما هي انقالب عليها؛ وهي حلقة و�صل بني ال�تراث العلمي
العقالين املتنور الذي �ساد قبل ظهورها وبني التطور احل�ضاري
واملادي الذي يب�شر ب�آفاق رحبة على �صعيد العلم والك�شف والنمو
الروحي ,دون �أن تكون بال�ضرورة فل�سفة انتقائية ,بل هي وعي
كلي و�شامل حلركة التاريخ واملجتمع والإن�سان ,وارتباط ع�ضوي
بفعالية الطبقة الثورية ال�صاعدة  ..ولنا يف ت�أكيد ( مارك�س
و�أجنلز ولينني ) على اجلوانب املادية الديالكتيكية التقدمية
العقالنية املتنورة يف الفكر الب�شري ,وعلى �أهمية �أغناء النظرية
املارك�سية ب�أي مكت�شف عملي جديد ,دليل وا�ضح على ما ذهبنا
�إليه �آنف ًا .من هذه املنطلقات ن�ستطيع �أن نعرف املثقفني ب�أنهم فئة
اجتماعية تفرزها طبقة ن�شاطها فكري بالدرجة الأوىل ,ولكنه
يتحول تدريجي ًا �إىل ن�شاط عملي؛ �أي ترتجم الأفكار �إىل مواقف
�سيا�سية بطريقة واعية �أو غري واعية ,مق�صودة �أو غري مق�صودة.
وملا كان املثقف ُمنتج ًا ف�إن �أفكاره قابلة للبيع وال�شراء واال�ستالب
يف املجتمع الر�أ�سمايل اال�ستهالكي خا�صة ,وبذلك ي�صبح املثقف
ال�برج��وازي �آل��ة يف املاكينة الر�أ�سمالية ,يف حني ي�صبح �أداة
مناه�ضة وتدمريية حني يرف�ض �أن يكون برغ ّي ًا يف تلك الآلة,

ويف عملية رف�ضه تلك انقالب على الواقع .ومن هنا ف�أن انتماء
املثقف الطبقي ال يتحدد بتاريخية انحداره االجتماعي والطبقي
بقدر ما يتحدد بوظيفته الفكرية -:مبعنى �أي طبقة تخدم
�أفكاره يف مرحلة ال�صراع التاريخي ؟؟ �إن �إطالق كلمة (( ثقافة
)) باعتبارها ح�صيلة املجتمع كله لي�س �إال حم�ض جتريد ي�صدق
�إطالقه �إىل حد بعيد يف املراحل املبكرة ن�سبي ًا لوالدة املجتمعات
وال�شعوب وتراكم خرباتها وتبادل معارفها قبل ن�شوء املجتمع
الطبقي ,وبالتايل الفرز وال�صراع الثقايف .ونحن هنا ن�ستعيد ذلك
املفهوم املجرد للثقافة حني ن�ضطر �إىل التعميمات املجازية ,ولكننا
غالب ًا ما نعي ون�ؤكد الثقافة من خالل منظور طبقي و�سيا�سي
ملمو�س وتاريخي .وع��ل��ى العك�س م��ن ذل��ك تتم�سك الطبقة
الربجوازية ومنظروها الأيديولوجيون باملفهوم املجرد ,العام
والف�ضفا�ض للثقافة ,كجزء من ر�ؤية كوزموبولوتية تتنا�سب مع
ظرفها التاريخي وتتطابق مع حاجاتها وم�صاحلها الطبقية ..
ومن خالل ذلك ت�ؤكد خدعتها ال�سيا�سية وتو�سع �ضفاف كذبتها
الأيديولوجية عن جمتمع الإخاء وامل�ساواة واحلرية� :أال ميكن
البن الطبقة ال�شعبية امل�ست َغلة �أن يتعلم ويتفوق ثقافي ًا يف ظل
جمتمع امل�ساواة الربجوازية ؟ ح�سن ًا� ,إنّ هذا ممكن – ولكنه
نادر وا�ستثنائي كما هو معروف بالن�سبة �إىل �أبناء هذه الطبقة.
ولكن مل�صلحة من �سيكون العلم والثقافة التي يتزود بها املهند�س
�أو اخلبري ال��ذي ق��اوم ال�ضغوط املالية واالجتماعية ,و�أ�صبح
م�ؤه ًال للم�ساهمة يف عملية الإنتاج الربجوازي ؟ عن هذا ال�س�ؤال
ينبغي الإجابة ,و�سندرك عندئذ ملاذا و�سعت الطبقة الربجوازية
قاعدتها وحركتها الثقافية  ..ملاذا �أتاحت لبع�ض امل�ؤهلني ( فردي ًا
واجتماعي ًا ) من الطبقات الأخرى – الدنيا وال�شعبية – فر�صة
التعلم والتثقيف �أكرث من طبقة ُمالك العبيد �أو الإقطاعيني ؟!
�سر �أخويتها وت�ساحمها ونظرتها الكوزمبولوتية,
عندئذ �سندرك ّ
كما �سندرك �سر هذه الوحدة اجلدلية املتفجرة بالتناق�ضات بني
الطبقة الربجوازية والربوليتاريا ,بني فائ�ض القيمة والعمل,
بني الواقع ونفيه  ..وعندئذ �سندرك �أي�ض ًا كيف تنقلب اللعبة
ال�سحرية على ال�ساحر ,وكيف تتحول الثقافة املجردة �إىل
ثقافة طبقية ملمو�سة� ,إىل �سالح نقدي يرافق نقد ال�سالح !! �إنّ
تاريخ الثقافة والكتاب هو تاريخ العمل الإن�ساين ,حيث رافقت
الثقافة واملعرفة الب�شرية حياة الإن�سان العملية ,عربت عنها
و�أغنتها بقدر ما خ�ضعت ل�ضروراتها ومراحل تطورها .ومن هنا
يجوز لنا �أن نعترب (( ال�سحر )) مبثابة تكنيك الإن�سان البدائي
يف حماولته لل�سيطرة على الواقع واخل��وارق الطبيعية ,مثلما
كانت الأ�سطورة و�سيلة ت�أويل وتف�سري لذلك الواقع ,وكما كان
الكتاب �سبي ًال خلزن املعرفة ولتج�سيد الفنون الإن�سانية .و�إذا
كان الكتاب – هذه الأداة ال�سرية للثقافة والفنون – مرتبط ًا
يف البدء بخا�صة من النا�س والطبقات ,فقد �أ�صبح اليوم الأداة
ال�سحرية لن�شر الأفكار واملعارف اجلماعية بني ال�شعوب والأمم
على اختالف �أم�صارها ولغاتها و�ألوانها وفئاتها باعتباره حاجة
وو�سيلة اجتماعية .ا�ستخدم الأم��راء واحلكام الكتاب كو�سيلة
لتثبيت قوانينهم وحفظ ر�سائلهم وحاجاتهم املادية والروحية
بقدر ما ا�ستخدموه كو�سيلة للفن واملتعة وق�ضاء الوقت ,كما
ارتبط �إنتاج الكتاب بجهود احلرفيني من خطاطني وجملدين ..
غري �أن الكتاب �أ�صبح فيما بعد حاجة و�صناعة اجتماعية مثلما
هو و�سيلة ديناميكية لبث الأفكار الثورية؛ وذلك كلما تطورت
�أ�ساليب املجتمع التكنيكية والفنية ,وكلما ازداد الوعي ال�سيا�سي
بني الطبقات ال�شعبية امل�ضطهدة.
من هنا تغلبت الأداة ال�سحرية على �ساحرها ,وانتقلت
غذاء فكري ًا وروح ّي ًا خطرياً .وبذلك
�إىل يدّ اجلماهري العري�ضة
ً
�صارت �أدوات القمع الطبقي { الدولة وم�ؤ�س�ساتها الع�سكرية
والثقافية  ..مث ًال } تبحث عن الكتب الثوريةُ ,ت�صادرها وحترقها
�أو متنعها من االنت�شار بني اجلماهري .ولعل يف �إج��ازة ال�سلطة
الرو�سية القي�صرية �آن��ذاك كتاب (( ر�أ���س املال )) – ل�صعوبة
فهمه – مدلو ًال كوميدي ًا وتراجيد ّي ًا يف �آن مع ًا :فهي بقدر ما
ج�سدت بذلك الت�صرف ت�سلطها الوح�شي ف�إنها عربت عن غبائها
وجهلها دون �أن تدرك �أنها قد �ساعدت على حفر قربها وتقريب
حلظة احرتاقها من خالل نقل م�شعل الفكر واحلرية من يدّ �إىل
يد ,ومن �صيغة �إىل �أخرى ,من �أجل �ضرم اللهب بالعامل القدمي
ٍ
وبناء عامل اال�شرتاكية اجلديد .واليوم مل يعد الكتاب �أداة
�سرية ,ومل تعد الثقافة مهنة �سحرية يتعاطاها عِ ل ّية القوم ,بل
�أ�صبحت حياة عامة متار�سها جميع ال�شعوب ,وتكتب من خاللها
تاريخها احلقيقي وتراثها الأ�صيل ,كما جت�سد عربها طموحاتها
وهمومها و�إراداتها.
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ُمغ ِّرداً رْ َ
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يوماً

"ال�سنة الثالثون"

اترك قلبي معي
• تروندا منديل

ُمث َق ً
ال بال َه ّم وال َغ ِّم
و�ض ْو�ضا ِء املدين ْه
كي ينا َل ال ّرو ُح �شيئاً
ْ
مِ ن نقا ِء الغاب ِة العذرا ِء
ُيعطي
ّ
ف�س
�أَ َلقاً للن ِ
�أو َ
ال�سكين ْه
بع�ض ّ
و�شفا ًء للج�س ْد ؟...
ئب مي�شي
ه َْل ر�أَيت ال ّذ َ
وحذ ْر
يف هدو ٍء َ
حتتَ �أنوار القم ْر
الغريب
وه َو َي�ش َت ُّم
ْ
ريب
ح ْو َل ُه َ�ش ٌّك ُم ْ
وهو �أَد َرى بامل�آ�سي
وخِ داعاتِ َ
الب�ش ْر ؟...
هل ر�أيتَ ّ
ْ
ري َتغفو
الط َ
ف ْو َق �أغ�صانِ ّ
ال�شج ْر
ح ْولها البو ُم تحَ و ْم
بانتظا ِر ال َفج ِر ي�أتي
�أو ُيوافيها ال َقد ْر ؟...
فت� ّأم ْل – يا �صديقي –
ال�صغري ْه !
َد ْور ِة الك ْونِ ّ
ُكنْ َنق ّياً كال ّثلو ْج !
عارياً مث َل املَطر ْ!
عندها ت�أتي � ْ
إليك
ر ّب ُة ال َينبو ِع
َت َ
�سقيك ا َ
ال�ص
خل ْ
وعلى ك ّفيكِ ُتلقي
ري الرباري –
 مِ ن �أزاه َِ
َقطر َة العِط ِر الفريد ْه
ورغيفاً
...وع�س ْل ...
َ
ال�سوداءُ:من �أ�شهر
(*)_الغاب ُة ّ
الغابات يف جنوب �أملانيا(الغربية).

�إىل ع�صام زهر الدين
/1/
�أ�شتهيك حلماً ملوناً
ي�سافر بي �إىل مدائن حب
بال �أ�سوار
�أ�شتهيك ق�صيدة
ت�ؤن�س وحدتي
�إذا غبتَ يوماً
وهجم البكاء
ا�شتهيك و�شاح دفء
لهذا ال�شتاء املوح�ش
�أ�شتهيك �ضفة عا�شقة
�أتو�ض�أ عليها
و�سنابل من ق�صائد ال�صباح
�أنا يا ع�صام
�إن تركتُ لك الباب
مفتوحاً
�ستغلقه يد احلياء
فماذا �أفعل
وحبك يت�سلل بغزارة
�إىل دمي؟
�أحبك.....
�أحبك.....
فال متنح قلبي
ت�أ�شرية املوت فيك!
•••
/2/
ت�أتيني من �ضلوع الفجر
بعينني من �شهوة البوح
�أنا املرتعة بال�شوق
الغافية على نب�ض انك�ساراتي
معلقة بغيمة احللم
�أنتظر القادم من الأيام
لأحبك �أكرث
و�أم�شط نهر الفرات
على هديل �صوتك
�أيها الرجل الذي علمته
�أبجدية احلب
وف�صل من وفائه يل
ثوباً ال يحلم به عا�شق
�س�أ�صرخ ب�أعلى ال�صهيل
�أحبك
فاترك قلبي معي
•••
/3/
قل يل كيف �أعقل
حني يباغتني �صوتك
وت�ضع يدك على كتفي
حني ت�صبح عينيك الأ�شهى
وت�سافر مابني ال�شوق وال�شوق؟
قل يل كيف �أعقل
ودمي يف ُّر مني �إليك
واليا�سمني املزروع
على �ضفتي ق�صائدي
ي�سقيه احلنني �إليك
�آه يا ع�صام
�أخاف �أن �أقر�أ
يف تفا�صيل احلكاية
بداية النهاية فيك
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• منهال الغ�ضبان
يرمي ِه منْ �سِ ّجيل
ِراب
ُّ
وتذب ذاكرتي احل ْ
من ُذ�ش ِر ْقنا م ّر ًة بال�ضاد،والأنها ُر يا وحدَنا يف العار ٌ
جيل بع َد ْ
جيل..يا
باليباب
ُحبلى
ْ
َو ْحدَنا يف العار ٌ
جيل بع َد ْ
جيل
ُ
نحن اختلفنا يف احلياة
راب
ُّ
وتذب ذاكِرتي احلِ ْ
وا ّتفقنايف الرتاب
فيطنُّ يف �أعماقِها:
أرجلِنا
طوبى لأيدينا..و� ُ
ُ
املغول..وال ُ
أتراك..والإفر ُ
جن
ألف للخناج ْر
و� ٍ
أعراب
وال ْ
كبنا قب َل كربال َء
رّ ْ
ُ
ِ..هانحن يف
يا مع�ش َر العربِ الأباة
ف�أطف�أَ ُ
اهلل املحاجر
أغراب!!
كان لنا الفت ُح..و�آيُ الفتح..طوبى �أوطاننا � ْ
ِ
وكا َن ياما كان � ّأن(موردخاي)
وغ ّر ُة الأيا ْم
..وح ْم َد َل..
كان لناالغي ُم خِ راجاً � ْأمط َر الأقوا ْم قد َح ْو َق َل َ
ون�ش ّه َد � ْأن ال..و� ّأن البيتَ
واحلجيج
وكان بيتُ املالِ ذا ٍّ
ْ
حظ!!
ال فر َق �إن َ
مي ه ُم رعايا ُه
طاف اخلليف ُة باحلر ِ
�أو َ
طاف يف البيت احلرا ْم
العرب الأغيا ْر..هُ ُم �ضحايا ُه
و� ّأن
َ
وكان يا ما ْ
كان
وكي يكو َن ال�شي ُخ(موردخاي)..قدِ
مقاب ٌر جاد بها ال�سلطان
اكرتى عمام ًة!!
ري(موردخاي)..قدِ
وكان َ للأوثان � ْأن تبخرتتْ بالد ِم كي يحك َم الأم ُ
ْ
والتيجان
اكرتى كوف ّي ًة..
وكان �شهر يا ُر يبني بالع�شري ِة
ْ
العقال
..واعتق َل
و�ش ّذب َحلي َت ُه ْ
والأمري ِة
وكا َن � ّأن (موردخاي) بنى مبا َ
ملك
وكان � ُ
آالف الليايل َ
من الدما ْر
اليمنيُ
وكا َن � ّأن كربالء ..عنوا ُننا
و�أ ْك َ
ْ
العيال
رث
وكا َن � ّأن كربال ْء..خذال ُننا
وكا َن � ّأن كربال ْء�..إعالننا النكباتِ وكا َن �أ ّن ُه �أك َ
رث اجلِ ما َل ..وال ِب ْ
غال
وكا َن � ْأن نادتْ ل ُه م� ٌ
آذن:ح ّيا على..
واخليباتْ
يا خاد َم (احل َر َمينْ )!!
ال فر َق � ْأن يحيا بنا ُ
املوت
�أ ْو نرتدي الأمواتْ
ح ّيا على النكا ْح
وحدَنا..
يا ْ
ال�سفا ْح..رهْ طاً َ
من التلمو ْد
ف� َ
أجنب ِّ
أجنب “الكيا َن”لليهو ْد
التاري ُخ	�أ ّك ٌال لنا..ويو ُمنا ..و� َ
يهجرنا..وغدُنا � ْ
أخرق
ْ
الفواح�ش
أجنب
..و� َ
نحن ا ّتفقنا �أننا ْ
ُ
نغرق ..يف موتنا
ْ
الدواع�ش
أجنب
..و� َ
ْ
املطلق
اخلراب
أجنب
..و� َ
ْ
احلراب
وتذب ذاكرتي
ُّ
ْ
وكا َن يا ماكا َن � ّأن (موردخاي)هذا..
من ُذ �شرقنا مر ًة بال�ضاد وارحتنا
قدِ ا ْف ُت ِ�ض َح..و� َ
أدرك ح ْت َف ُه
خل ّناقٍ � ْ
أثيل
بع�ض الروح منْ �أ�شالئنا ..وكا َن �أ ْوهى كذ َب ًة..حتى و�أ ْوهى منْ
مللمنا َ
ِ
خيوط العنكبوتْ
ِ
ْ
العويل
و�أخذنا ن ْلقمها
املوت � َ
ُ
أدرك (موردخاي) ..
ُ
..حيث م�ضى
وم�ضى بنا �أبره ٌة
ُّ
واحلق..ال..ال
فالعا ُم..عا ُم ْ
الفيل
..لنْ ميوتْ .
ري..ال طاعو َن يف �أجوائنا
ال ط َ
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عمائم فوق خلجان..
•عدنان ا�سمندر

(�أكا ُد �أ�ؤمن من �شك ومن ريب
هذي املاليني لي�ست �أمة العرب)
		
�صدقتَ (يا يو�سف) بل �إن �أكرثهم
لي�سوا ليعرب بل (للحجر) يف ال َّن�سب()1
		
ت�أ�سلموا دون �إميان وال خلقٍ
ع�ضو�ض له جذر ابو لهب
ملك
		
ٌ
ٌ
ثالثة خرجوا منه عالنية
الناكثون وهم من غا�ص يف الكذب
		
واملارقون من الإميان قد عرفوا
يف (النهروان) كمثل النوق يف اجلرب
		
والقا�سطون  ،كما القر�آن �أعلمنا
�سيحرقون مع احل�صباء واحلطب
		
تراكم البغي من �أيام �سطوتهم
من يوم مقتل (ع َّمار) �أبي النجب
		
قد �شوهوا الدين حتريفاً له عو ٌج
نحو الهالل ف�صار ال�شر ُع يف �صخب
		
و�صار هر ٌج ومر ٌج يف �سوالفنا
و�شيع الدمع مما حل يف الهدب
		
واليوم من �شجرة ال َّزقوم مولدهم
على احلجاز بغوا فالرمل يف لهب
		
و�أبدعوا مذهباً لل�شرك مرجعه
و�أثبتوه ف�سال الدم للركب
		
َّاب) لهم عل ٌم
بنو �سعود (ووه ٌ
حتولوا يف كرا�سيهم كما النُّ�صب()3
		
عمائ ٌم فوق خلجانٍ مغ َّم�س ٌة
بالذل ت�شتمها الأمواج يف غ�ضب
		
عمائم �أ�صبحت �سواداء قامتة
وحتتها اجلهل يف م�ستنقع خ�شبي
		
يف اجلاهلية كانت من �شمائلها
رف�ض اخلنوع ونا ُر الليل يف طرب
		
ُ
ف�أ�صبحوا الآن �أج�ساماً مع َّفن ًة
ناديت مل جتب
�ش َّر الدواب و�إن
		
َ
و�أجنبوا (داع�شاً) للجبت ن�ش�أته
و�أل�صقوا (جبهة الطاغوت) باحل�سب
		
وقد وجدمت رعاعاً حا�ضنني لكم
ال�س َرب()4
		
ال ُع ْق ُم يف دمهم والزَّي ُغ يف َّ
يا �آل ثا َ
ين �أنتم يف قرابتكم
ٍ
(نح�س) كمثل الدود يف ال َّذن َِب
من �آل
		
�أو مثلِ �ضفدع ٍة يجتاحها ُح ُل ٌم
ب�أن ت�صري وحيد القرن واعجبي...
		
�إن ت�شربوا النفط ال تنمو هياكلكم
ولي�س ينمو �سوى ري�ش من الزّ�ضغب
		
لكنْ �إذا زدمت يف ال�شرب فانتظروا
ما �سوف يحدث يف الربكان من نوب
		
�أذنابكم من جحور البغي قد خرجوا
م�شوهني بال دين وال �أدب
		
من �إرث مللٍ بغي�ض يف توجهه
مما ورثتم من العادات والكتب
		
�صفر الأدمي معانيها ملفق ٌة
يف متنها ال�ضعف وا لإ�سناد يف عطب
		
توهموا ال�ضوء يف �سرداب جهلهم
لكنهم عن �ضياء العقل يف حجب
		
هنا دم�شق ..هنا التاريخ فانكفئوا
هنا النخيل ب�أغ�صانٍ من ُّ
ال�شهب
		
فكل ذ�ؤبانكم يلقون م�صرعهم
ولن تنالوا هنا �شيئاً من ال ُّر طب
		
فال�سم عندكم موتوا بغيظكم
وال�شهد واحلب وا لإميان يف حلب
		
موا�سم القمح والزيتون يف يدنا
والبندقية نحو القد�س مل تغب
		
م�شيئة اهلل يف الأق�صى� ،سيجمعنا
وناقو�س هما لنبي...
�صوتُ الأذان
		
ٌ
)((1احلجر :ن�سب غري �شريف.
)(22احلرب :نهب الأموال.
)(33الن�صب :الأ�صنام
ال�سرب :طريق يتوجه �إليه.
)َّ (44

�شعر

المر�أة من وهم

�شـام تر�سم �أبعاد دم�شق

• ناجح خ�ضر احلمود

• حممد خالد رم�ضان

من بد ِء الكونِ �أنتظ ُر
امر �أ ًة من حبقٍ وبخور
امر �أة من نو ٍر ت�أخذين
حلم م�سحور
ملوا�ضع
ٍ
ِ
في ِه �أبدو وحي َد النو ِع
أرق�ص ف ِر حاً كالع�صفور
� ُ
ببقايا حباتِ
القمح
ِ
في ِه �أبدو وحي َد النو ِع
ك�سحابٍ يمُ ط ُر حت�ضن ُه
أر�ض بك ٌر ُ
� ٌ
ظل زهور
أر�ض
�ألث ُم في ِه خ َّد ا ل ِ
ثديَ ا لأر�ض ِ
أر�ض
رحم ا ل ِ
� ُ
احلب �أثور
أ�شعل نا َر
ِّ
�أ�سقيها من دمع القلبِ
ف�أ�صري من �أ�صلِ النور
ِ
فيك
يا امر �أ ًة من نا ٍر
احلب ورا َح يدور
احرت َق
ُّ
ِ
فيك
يا امر �أ ًة من نا ٍر
�أ�سكنُ ك َّل �شتائي
كي �أبقى �صيفاً و حرور
ُ
يعرف �أ�سرا َر امر �أة
من
كامر �أتي
يمُ �سي م�سرور

�-إىل حفيدتي �شام يف عيد ميالدها الأول

�إيقاعات دامية
•حممود نق�شو
()1

		
ني �أخرى ..
لو كنتَ ترا ُه بع ٍ
		
الن�ص امل ُ ْ�س َت ْع�صي ،
كنتَ �أَ َج ْز َت ِق َرا َء َت ُه يف ِّ
و�أَ َج ْز َت ُج ُنو َح ُر�ؤا ْه
ال َآخ ُر مِ ْث ُل َك ُي�ؤْمِ ُن بالأعلى ،
َ
اختلف امل ُ ْ�س ْ
تَ�سِ ُل بينكما ُ /ت ْف ِ�ضي ل ُت ُخو ِم
وطري َق ُت ُه  /و�إنِ
�سِ وا ْه
ُ
			
الفارق بين ُكما ..
ني الناقلِ َ
حلظ َتها ..
ها ٌء غابتْ عن ع ِ
ري ،
فذهبتَ �إىل �أق�صى التف�س ِ
َ
وظ َّل ال َآخ ُر عن َد خِ يا ِم �أَ َنا ْه
			
والفار ُِق بينكما ..
كالفارقِ ب َ
الريح
ني
ِ
جدارين اقرتبا ح ّتى ابتعدا عن َ�ش َب ِح ِ
وهذا من َط ْب ِع امل ُ َتوا َرثِ ..
مادا َم امل َ ْر ُج َّو ْ
اللّ .
()2
الن�صو�ص خالفها ويقينها 		،
وحدي ورثتُ من
ِ
وورثتَ �أنتَ بق ّي َة التف�صيلِ يف املعنى 			 ..
ْ
اجلدال
هم َك اليو َم
ف�أ�صب َح ُّ
هدِّي ْء من ال َر ْو ِع اتقا ًء للبقا ِء ال�صعبِ واجلدوى 			،
أجرا�س يف َ
ْ
ذاك ال�س� ْؤال
وحاول � ْأن ُتعي َد تف ُّت َح ال ِ
�إ َّن احلقيق َة ال ُت ْ
قال .

�شام �أنا،
مذ بردى �أحتمم باليا�سمني
�أنرث الأ�صابع على ج�سد الغوطة
�أزغرد لغة قا�سيون
جدار النور ير�سل �شم�ساً
وراء �شم�س يرق�ص يل
كم مطر ير�سمني
كم حرف يلون مقام
ا�سمي؟
كم عر�س ي�أخذين
يف رحلة الزنبق؟
كم فر�س
ت�سهر مع كوين
تغني مع �أحلاين
�أغنية اخللق
�..أ�سيل حكايات ال تنتهي
�شام الكون
حني �أم�شي و الكون �أنا
ق�صيدة ال�س�ؤال
حني �أقف
نامو�س النهار
حني �أرك�ض
�أغني دم�شق تغنيني
�أهزها و تهزين
�أر�سمني و�أر�سمها
فوق ج�سد هابيل
من ينرث الفل يف �سفرة اليتامى؟
�أ�سمع �صدىً
ال�شام
من يحاكي ال�صبا
ال�شام
�شام �أنا
�أل ّون الأ�شياء با�سمي
و�أرق�ص
ـ هابيل� :إ�شارة �إىل ابن �آدم
ـ �سفرة اليتامى :مكان يف قا�سيون

ق�صة
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• عو�ض �سعود عو�ض
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• ريا�ض طربة

�أهي على �صواب؟! غدت حياتها جحيماً؛ وخياراتها معدومة .رهام
عندما نودع واقعا ً سيئاً ،يتجدد أملنا وعمرنا
حتاول �أن تخفف عنها ،ت�س�ألها عن م�ستقبلها مع �أخيها ،ال تلقى
ـ1ـ
�إجابة ،رمبا لأ َّن �سهى ال تعرف ما هو خمب�أ لها .حتتفظ ب�آالمها،
تعي�ش �سهى مثلها مثل باقي بنات جن�سها قلقة ،حتاول التك ُّيف وحتاول ا�ستح�ضار حبيبها ،تعاتبه وتن�شف دموعها .ترو�ض حزنها،
مع حا�ضرها �إال �أنها غري قادرة .حائرة يف م�ستقبل غام�ض ال وتفكر يف م�ستقبل Kوالتعرف طريقاً يو�صلها �إىل ٍّ
حل يحفظ
تعرف كيف �سيكون� .أفكارها تقودها �إىل احتماالت عدة� .أتدع كرامتها.
ما�ضيها يغادرها� ،أم حتافظ عليه ك�صمام ،وكبو�صلة قد تو�صلها
-3�إىل ب ِّر الأمان؟ الزمن جتاوزها ،جتاوز ك َّل �شيء ،ومع ذلك حتلم
ب�أيام �أجمل .تنام بينما ُّ
�أول �شيء فعله م�صطفى بعد عودته �إىل �أهله� ،س�ؤاله عن حبيبته
تظل �إحدى عينيها �ساهرة .ت�شعر بال�سعادة،
ً
ً
عندما تتذكر الوعود اجلميلة .م�شاويرها معه �أدت �إىل تقارب يف �سهى ،مل يتلق جوابا مطمنا ،ذهب �إىل �أهلها الذين ا�ستغربوا
االحا�سي�س .تواعدا على االرتباط ،تعاهدا على ذلك ،و�أن ال يدع وقاحته .اجلريان �أخربوه �أنها تزوجت ،حاول �أن يهتدي �إىل بيتها
�أحدهما الآخر مهما كانت الظروف ،ورمبا لهذا ال�سبب تركت عن طريق الأحوال املدنية ،فلم يفلح� ،أخرياً ا�ستطاع بو�سائله
اخلا�صة؛ �أن يح�صل على رقم جوالها:
العامل ومت�سكت به .لكنَّ الإن�سان ال يعرف ما يخبئه القدر.
ذات م�ساء دعاها للقاء �سريع ،ليخربها �أ َّنه تلقى برقية ،تفيد
قبوله يف الوظيفة؛ التي تقدم ب�أوراقه �إليها قبل �شهرين ،عليه
مراجعة �شركة طريان اخلليج ليحدد موعد �سفره .هل يقبل
هذا العر�ض �أم يرف�ضه؟ حبيبته �سهى �أ�شارت عليه �أن ي�سافر،
بعد �أن يخطبها� ،إال �أن �أهله رف�ضوا ارتباطه قبل ال�سفر ،وطالبوه
بالت�أجيل� ،أحوالهم املادية والنف�سية ال ت�سمح .يف البداية خا�صمته،
�إال �أ َّنه را�ضاها ،وقدم من املربرات ما �أقنعها بوجهة نظر �أهله.
بعد �سفره ات�صل بها مرات عدة ،ثم بد�أت ات�صاالته تقل .بداية
ف�سرت ذلك بان�شغاله� ،إال �أن لهفته ،مل تعد دافئة .مع الأيام
انعدمت االت�صاالت وتال�شت.
تاه الليل ومل يجد �سوى ح�ضنها م�أوى ،ا�ستقبلته وخلعت ثيابها
التي تفاخر بها ،وارتدت ثياب ال�شك ،التي نامت على و�سادتها ،ومل
تبارحها حلظة ،بينما بد�أت ال�سحب املنفية تعربد يف ج�سدها ،فهل
كان حبيبها م�صطفى يريد االرتباط بها حقاً� ،أم هي نزوة عا�شق؟!
الوعود غري �صادقة واالنتظار ٌ
ممل وقاتل .ت�ساءلت بينها وبني
ذاتها� ،إن كان عليها �أن تنتظر مطراً بال برق وال رعد؟ �أم عليها �أن
ت�صنع برقها ورعدها ومطرها .رمت دفرتها يف �أزقة دم�شق ،لتفتح
�صفحة يف دفرت جديد.
- 2التقطت رفيقتها هيام معاناتها و�أوجاعها ،ظلت قريبة منها،
تهون عليها جفاء حبيبها .توطدت عالقتهن ،بد�أتا تتزاوران
با�ستمرار ،حتى غدتا ال تفرتقان �إال يف النوم .عرفتها على �أخيها
طالب ال�سنة الأخرية يف كلية الفنون اجلميلة .ارتاحت �سهى
�إليه ،و�أعجبت بلوحاته ،و�صارت دائمة الزيارة ملر�سمه ،تتفرج على
جديده ،وت�س�أله عن الألوان ،تبدي �إعجابها ونقدها لر�سوماته،
�أما هو فمن�شرح ،يبادلها احلديث ويجيبها عن �أ�سئلتها .خطر له
�أن ير�سمها ,رف�ضت يف البداية ،فتدخلت رهام لإقناعها ،بعد �أخذ
ورد ،وافقت �أن ت�أتي ك َّل يوم �ساعة ،مت�ضيها يف املر�سم ،جتل�س على
الكر�سي ،ويبد�أ بر�سمها .بعد اكتمال لوحتها� ،أبدى ارتياحه وتعلقه
بها ،حتى غدت ك َّل �شيء يف حياته ،مما مهد ال�سبيل خلطبتها.
م�ضى وقت ودورتها ال�شهرية منتظمة ،فاحتت رهام ،التي
�أ�شارت عليها بالفحو�ص الطبية ومراجعة طبيبة ن�سائية �إن لزم
الأمر .نتائج فح�صها دالة على قدرتها على احلمل والإجناب� ،أما
نتائج زوجها ،فكانت خميبة للآمال .منذ تلك اللحظة بد�أت كرة
الثلج تتدحرج بينهما ،و�أخذ ال�شرخ يكرب يوماً بعد يوم ،وخوفاً من
النتائج املحتملة� ،أخذ زوجها يتودد �إليها ،يدللها وي�سمعها �شهد
الكالم ،ومل يبخل عليها بامل�شاوير والهدايا:
�أنت من �أحببت يا�سهى ،دعينا نفكر يف خمرج ي�ضمن بقاءنا مع
بع�ضنا بع�ضاً.
تركته وحيداً ومل جتبه ،تفكر يف واقعها الذي يهدد حياتها
وم�ستقبلها .بد�أت حتن �إىل ما�ضيها� ،إىل حبيبها م�صطفى ،تلوم
نف�سها؛ لأنها مل متنحه الوقت الكايف ليدافع عن ذاته ،ويربر فعلته،

نعم �أنا �سهى ،من �أنت؟!
�أنا م�صطفى عدت منذ �أيام ،و�أنا دائم البحث عنك.
�أنا امر�أة متزوجة ،و�أنتَ ال�سبب بزواجي!
جئت من �أجلك ،دعينا نلتقي.
يعود �شريط الذكريات حمم ً
ال بالأماين والأزاهري،
وباللحظات امل�سروقة من الزمن ،تعاتب نف�سها :ملاذا تزوجتُ ومل
�أنتظر عودته؟!
ارتدت �أحلى مالب�سها على عجل .ال�صور تزدحم يف خميلتها،
جتلجل غيومها مثل امر�أة ا�شتاقت لل�سهر تفكر يف خمرج يو�صلها،
لتغ�سل عار واقعها.
ذهبت �إليه وقطرات املطر يف اخلارج تتغلغل يف �شعرها.
تر�سم �أغنيتها وع�شقها ،تتم�سك ب�أذيال ف�ستانها ،هروباً من الريح ،
�أما واقعها فرمته على الر�صيف ،بان الفرح بدل الغ�ضب والعتاب،
وقفت �شاخمة بعينيها اجلميلتني و�صوتها العذب .ا�ستجابت
غيومها لل�شرارات التي �أنارت �سماءها ،كانت ذات مالمح مغرية
وجذابة� .أنوثتها يف تعبريات وجهها ،يف ج�سد كمروج خ�ضراء
يانعة ،حتدق بوجهه ،ب�أثار جرح يف خده ،قال لها� :إذا نظرت �إىل
جرحي �ستعرفني� ،أن حادثاً ما ح�صل معي ،وهو الذي منعني من
االت�صال بك ،ال �أريد �أن �أ�شغلك بذاتي.
يت�آخى عنادها مع كربيائها ،تقول عيناها مامل تقله �شفتاها،
ن�سيت الآالم التي حلت بها .انتهى العتاب ،لتبد�أ بالبوح بلواعجها
حت�س بال�شباب والربيع يعودان �إىل ج�سدها� .سار �إىل
وواقعها ،وهي ُّ
جانبها ليو�صلها �إىل بيتها ،وقبل �أن تفتح الباب �ضمها �إليه وقبلها؛
فانت�شرت رائحة �أنوثتها وكربياءها و�ضعفها.
�أول عمل قامت به مزقت اللوحة التي ر�سمها لها ،ثم �أخذت
حقيبة مالب�سها وم�ضت.

من �أين جاءتني النخوة حتى �سارعت �إليها� ،إىل تلك املر�أة ال�ستينية
وهي مت�شي مثقلة مبا حتمل من متاع؟ لكنني �أعرتف �أن اندفاعتي
بنت اللهفة التي اجتاحت كياين� ،أما كيف ر�أيتها �أمي فهذه م�س�ألة
حتتاج لتو�ضيح � .أما هي فقد احتلها �س�ؤال مماثل بعدما ا�ست�سلمت
لإحلاحي يف �أن �أحمل عنها �شيئا� ،س�ألتني دون �أن تدقق مبالحمي
وال بلون ب�شرتي �أو خ�شونة يدي،كل ما فعلته بعدما التقطت �أنفا�سها
هو �س�ؤايل :ملاذا اخرتتني من بني كل هذه العجائز؟؟�أردفت �س�ؤالها
ب�ضحكة لي�ست غريبة عن م�سامعي  .مل �أتعرث باجلواب بل ت�أخرت
قليال حتى قالت ما بك �ساهم �شارد؟ -ال �شيء ..ال �شيء لكن هذه
ال�ضحكة لي�ست غريبة عني �إنها .....وقبل �أن �أكمل قالت جازمة:ال
تتعب نف�سك �أنا امر�أة مقطوعة من �شجرة  .ع�شت غريبة حتى هنا
يف وطني وبلدي وبني �أهلي وع�شريتي وكل �أحبابي  . -لن تكون قد
�سمعتها من قبل فقد تركت هذه املدينة منذ عقود� ،أما �أن تت�شابه
ال�ضحكات فهذه ق�صة واهلل  . -يت�شابه النا�س يف كل �شيء يا خالة،
ومل العجب؟ -نعم يت�شابهون ولكن ال يتطابقون �إال �أنت و�صمتت
ثم كمن ت�ستدرك �أو ترتاجع عن البوح ب�سر الال من امل�ستبعد �أن
يتطابق �شخ�ص مع �آخر .ثم علقت ب�شيء من احلزم ثم من �أنت
وكيف �سمحت لنف�سي �أن �أحتدث مع رجل غريب  . -ل�ست غريباً �أنا
من هذا احلي يف العا�صمة ومعظم قاطنيه ينحدرون من اجلنوب
جاء معظم �أبائهم طلباً حلياة هانئة بعيداً عن احل�صاد و(الرجاد)
 .حقا �أنت من هناك؟ -نعم يا خالة �-إذا لرمبا كنت من دميوحلمي ،ومن �أي اجلنوب؟ -وقبل �أن �أبد�أ باجلواب وقد كنا و�صلنا
�إىل باب بيتها امل�شابه لكل الأبواب الأخرى و�ضعت ما بيدها على
قارعة الطريق،ثم تناولت ما بيدي من متاع وراحت تتلم�س
خ�شونة يدي وحتدق مليا بعيني  . -خالتي خالتي ما بك؟؟؟ وقد
الحظت ترقرق الدموع يف عينيها  . -ابن من �أنت منهم؟ -منهم؟
ممن؟ �أف�صحي بربك قويل من �أنت -الال قل يل ابن من �أنت -
كدت �أ�صرخ �أنا ابن لوال �أنها �سارعت بالقول البد �أنك ابنها ثم قالت
وك�أنها قد ح�ضرت قطع �صرتي �أو قطعتها بيدها �:أنت ابن فالنه -
نعم يا خالة ،عندها �ضمتني �إىل �صدرها وهي تغالب فرحها وتقهر
دموعها ال ..ال  ..ل�ست خالتك� ،أنا عمتك -مل تكن ق�صة عمتي
واختفائها قبل عقود غريبة عن م�سامعي �أو اهتماماتي فقد احتلت
ذاكرتي بحثت عنها ،مثلما بحث �أبي عنها ولوال �أنه �أق�سم مرات �أنه
مل يوفر جهدا لنذرت نف�سي للبحث عنها .كانت فرحتنا �أكرب بكثري
من �أن تت�سعها غرفة مفرو�شة ا�ست�أجرتها عمتي قبل �أيام يف احلي،
طلبت منها �أن نذهب معا وندع هذه الغرفة و�ش�أنها ،طلبت مني �أن
�أتريث وال �أتعجل بالأمر .حاولت جاهدا �أن �أعرف �إىل �أي مدى ما
زالت عمتي �أ�سرية ما�ضيها ،وكم حتتفظ ب�أ�سرار عذاباتها يف منزلنا
وكيف ،عذابات مل حتتملها وهي ال�صبية اجلميلة فارعة الطول
ذات الوجه املالئكي واحل�ضور الأ�سر� ,إال �أن كل ذلك مل ي�شفع لها
عند زوجة �أخيها والتي هي �أمي  .ذاقت عمتي على يد �أمي بالذات
�صنوف العذاب وظلت �صامتة لكي ال يقدم �أبي على فعلة �شنيعة
تتحمل هي وزرها �إىل �أن طفح الكيل .رف�ضت عمتي الزواج مبكرا
من �أحد الأثرياء وكان يكربها بع�شرين عاما بعدما �أراد �أن يجدد
قرا�شه .كانت �أمي ال جتد غ�ضا�ضة يف هذا الزواج وتراه حالال زالال
لطاملا �سيدفع ال�شاري عفوا الزوج ثمن الب�ضاعة ذهبا و�ست�صري
�أمي زوجة الرثي �أبي .كان قرارها هذا كافيا الن يندلق عليها
�سعري جحيم زوجة الأخ � .س�ألت عمتي عن �سبب هروبها طوال هذه
املدة ،وملاذا مل ت�سع ولو مرة واحدة للعودة؟؟ �أخذت ت�سرد احلكاية
بكل حر�ص على �أدق التفا�صيل وهنا ال يدخل ال�شيطان �أبدا �إال
بدور ايجابي جدا ،قالت �إن قلبها لهف ل�شاب قادم من البعيد مل
تعرف متاما ال ا�سمه وال ديانته وال من �أي قوم ،فقد متكن ب�سحنته
الغريبة وفائ�ض من مالمح رجولة وا�ضحة من الدخول �إىل مكان
مل يدخله �أحد من قبل . -عندما يح�ضر ن�صيب الفتاة يغيب كل
�شيء قالتها عمتي وكم كانت حري�صة على �إلقاء تبعات ما جرى
لها على الن�صيب ولي�س على �أحد �ساوه  .قلت لعمتي وقد �أدركت
حر�صها �:أمي مل تعد يف الوجود ماتت� ،صحيح �أنها كانت �أعجز من
�أن تقول احلقيقة �أو جزءا منها على الأقل ،لكنها وقبل �أن يختطف
املوت روحها حملتني �أمانة البحث عنك ال ل�شيء �إال لت�ساحميها
فقد دنا الأجل ومل يعد للخوف مطرح  .عمتي احلبيبة كانت �أمي
تبكي بحرقة كلما ذكرت ق�صتك� ،ساحميها عمتي ،قويل ما �شئت
عنها لكن �أرجوك �ساحميها يا �أعظم عمة يف الكون يا عمتي...
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"ال�سنة الثالثون"

• جرج�س حوراين
كان املختار ينف�ش ري�شه كطاوو�س ،وهو يلعب
دور امل�صلح بني هذين الرجلني اللذين كانت
العالقة بينهما م�ضرب مثل ،بل هي يف احلقيقة
مو�ضع ح�سد من قبل الكثريين .كانت عالقة
مميزة ،ي�شعر املرء وهو يتحدث عنها بنوع من
الفرح يجتاحه ،ك�أنك تتناول �أطيب �أنواع الفاكهة،
�أو حتت�سي فنجان قهوة برازيلية .مل يخطر على
بال املختار �أبدا �أن �أيّ �سوء فهم ميكن �أن يحدث
بني عو�ض ورئيف ،لكن الآن حدث ما هو �أ�سو�أ.
�أخريا قال املختار بنوع من التباهي وهو
ينهي حما�ضرته يف طبيعة العالقات الب�شرية
وتعر�ضها لبع�ض املنغ�صات ،و�ضرورة التعامل
معها بحكمة� :إنها زوبعة يف فنجان يا جماعة .و
الآن مرت ب�سالم ،و�سوف نتفرغ لإعداد مهرجان
ال�صيف .ثم دعا املوجودين للطعام قائال� :إن
خروفا� ،أعدته زوجتي ،بانتظاركم يا �سادة على
�شرف هذين الرجلني الطيبني .و�أنتم مل تتذوقوا
�أي طعام من حتت يدي هذه اجلنية التي تعلمت
الطبخ من امر�أة هندية ..الآن �س�أ�شرح لكم كيف
�أعدت هذا الطبق اللذيذ حلوان امل�صاحلة بني
هذين الرفيقني اللذين غدت عالقتهما منارة
للحب يف هذه القرية والقرى املجاورة �أي�ضا.
�س�أل �أحد املوجودين وهو يحدق باخلروف
املرتبع على طاولة الطعام ،حماوال قطع �سيل
�أفكار املختار� :ألي�س هذا ما ي�سمونه املندي يا �أبو
عزام؟
�ضحك �أبو عزام ورد ّعليه وهو يز ّم �شفتيه� :أي
مندي يا رجل� ..أي مندي ،فرق كبري.الآن بعد �أن
تتذوق طعم البهارات الهندية �ستعرف احلقيقة!
لقد احتاج �سبع �ساعات يف التنور حتى غدا بهذه
الروعة.
مل يكن رئيف فرحا كما يجب بالرغم من هذا
الطعم املميز للحم اخلروف الذي يحبه� ،شعر
بت�أنيب ال�ضمري ،فكيف وقع يف هذه امل�صيدة ،هل
ميكن �أن يغ�ضب من رفيق عمره لأجل قطعة
�أر�ض ..وماذا يعني �إذا نق�صت �أر�ضه دومنا.
وباملقابل كان عو�ض حمرجا ،فكيف وقع هو
�أي�ضا يف هذا ال�شرك؟ والآن يفكر �أن جاره ممدوح
هو من دفعه بهذا االجتاه .لكن ملاذا يحمل ممدوح
خطيئته! �أمل يقل ممدوح احلقيقة ! كان يجب
منذ فرتة طويلة �أن تو�ضح احلدود بني �أر�ضه و
�أر�ض رئيف .يتذكر الآن ما قاله ممدوح :لقد كرب
الأوالد ،ويجب �أن تق�سم الأر�ض الآن ،ال ترتك
الأمور غام�ضة ،هذا �سي�ؤدي �إىل م�شاكل بني
الأوالد يف امل�ستقبل .رمبا كان ممدوح على حق
لكننا مل نت�صرف ب�شكل �صائب على ما يبدو ،كان
يجب �أن �أحل امل�شكلة مع رئيف دون تدخل الأوالد
مع �أن رئيف يكره تق�سيم الأر�ض ودائما يقول:
ق�ضينا العمر كله �أحبابا ،نعمل �سوية ،ويجب �أن
نورث لأبنائنا هذا احلب ،وهذه ال�شراكة.
منذ ع�شرين �سنة قدم هذان الرجالن �إىل
القرية وا�شرتيا هذه الأر�ض ،وعليها بنيا بيتا
وا�سعا و�سكنا .ولوقت طويل كان يظن �أهل
القرية �أنهما �شقيقان ،لكن عو�ض كثريا ما قال
ملن �أده�شته هذه العالقة :رفيقان جمعهما احلب
وهذا هو ال�س ّر.
كانا يزرعان ويح�صدان ويبيعان والأموال
توزع منا�صفة .ومل يكن الأمر خمتلفا بالن�سبة
للزوجتني اللتني كانتا تت�شاركان يف الأعمال
املنزلية ،يدا بيد ال تفارقهما االبت�سامة .وعندما
ت�صبح �إحداهما حبلى ،ي�صبح العمل كله من
ن�صيب الأخرى.

ق�صة
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ويف اليوم ال�سابع..

االنتظار..

• لينا طعمة الذياب

***
والآن �صارت امل�شكلة طي الن�سيان ،وعاد عو�ض
ورئيف �إىل البيت رفيقني يت�سامران وقد تنا�سيا
�أمر الأر�ض وما حدث بني الأوالد.
 نعود كما بد�أنا .قال رئيف نعم ،مثلما بد�أنا� .أجاب عو�ض.لكن يف اليوم التايل ن�شب �صراع جديد بني
الأوالد وهذه املرة كان عنيفا �سال الدم على
الأر�ض التي يودون تق�سيمها .وقف عو�ض
ورئيف مكتويف الأيدي  ،يريان كيف ي�ضرب
الأوالد بع�ضهم البع�ض ،حتى تدخل فالحون
من القرية املجاورة لإنهاء املعركة ،و�صاحلوا بني
املتخا�صمني ،م�ستغربني مما حدث وقد و�صلت
�إىل قريتهم تلك الرائحة الفواحة لعالقة عو�ض
ورئيف.
قالوا لهم :حتى �أنتما تتخا�صمان ،عم ُر من
احلب و الألفة بينكما ..عمر  ،ولي�س يوما �أو
يومني ،ال تدعونا نفقد الأمل.
لكن عو�ض ورئيف قاال� :سحابة �صيف ومتر.
لكن هذه ال�سحابة مل متر ،بل على العك�س وكما
قال ممدوح لعو�ض :عندما ينك�سر لوح الزجاج ،
ال�شيء ي�صلحه ،وطلب من عو�ض �أن يطلب من
وجهاء القرية التدخل حلل هذه الأزمة.
***
�أ�صيب رئيف ب�أزمة قلبية مفاجئة حرمته �أن
ي�صوم رم�ضان..دخل امل�شفى وبقي ثالثة �أيام،
ق�ضاها حزينا يفكر كيف تطورت الأمور وتعقدت،
وقال لزوجته :البد �أن بع�ض احل�ساد ي�شعلون
النار كلما خمدت� ،إنني �أعرف عو�ض �أكرث من
نف�سي ،ال يعنيه مال الدنيا كلها ،بل كثريا ما قال
يل :ال تكنز على الأر�ض بل الأجدى بنا �أن نكنز يف
ال�سماء حيث ال يوجد ف�ساد وال ل�صو�ص� .أعرفه
جيدا ال تهمه هذه الدنيا بكل ما فيها ...وعندما
بدا يبكي ،هد�أت زوجته من روعه� :سيعود كل
�شيء كما كان و�أف�ضل� ،إن اهلل ميتحننا لي�س �أكرث
يا رئيف وعلينا �أن ن�صرب و�أال ن�صغي للآخرين،
النا�س يحبون �أن يت�سلوا بامل�شاكل و�أخبارها .و�أنا
�أ�صلي كل يوم كي يعيد اهلل لنا ما فقدناه.
خالل تلك الأيام التي غاب فيها رئيف عن
القرية اجتمع الوجهاء �أكرث من مرة حتى
تو�صلوا �إىل خطة منا�سبة حلل هذه امل�شكلة
التي بد�أت ت�ؤثر على اجلميع الذين انق�سموا بني
م�ؤيد لعو�ض �أو م�ؤيد لرئيف.
لقد حزن رئيف كثريا لأن عو�ض مل يزره عند
عودته من امل�شفى ،لكن زوجة عو�ض �أدت الواجب
وقالت له :ال تعتب على رفيق عمرك يا رئيف،
�إنه يحبك �أكرث من نف�سه� ،صدقني ،لكن ال �أعرف
كيف تخلق امل�شاكل ،لقد �صرنا حكاية كل النا�س
وت�سليتهم ورمبا ي�ضحكون وبقولون :هل ر�أيتم
ما حدث للرفيقني ،ع�شرة عمر طحنتها رحى
احلقد .لكنني بخ ّرت البيت يوم �أم�س ثالث
مرات ،بعد �أن قالت يل �إحدى اجلارات � :أخ�شى
�أن عفريتا ّ
ع�ش�ش يف اجلدران.
***
و�أخريا اجتمع رئيف و�أوالده وكذلك عو�ض
و�أوالده مع وجهاء القرية واتفقوا على تنفيذ
اخلطة املو�ضوعة بالكامل  ،وطبعا مل يبخل
املختار مبحا�ضرة جديدة حول �أهمية تربية
الأوالد وكيف تظهر الرتبية اجليدة ب�سلوكهم،
ين�س �أن يعر�ض كرمه فدعاهم لتناول
ثم مل َ
ّ
ديوك احلب�ش املح�شية بالأرز وال�صنوبر واملنكهة
بالبهارات الهندية واملطبوخة بيدي ج ّنيته

اجلميلة ،التي ال يرقى �إليها �أعظم طباخي
العامل ،كل ذلك كرمى لعيون هذين الرفيقني
الغاليني على قلبه كما قال وهو يلوك لقمته
العا�شرة.
لكن ممدوح قال لعو�ض م�ساء :لقد ظلموك يا
عو�ض.
أحب على قلبي �أن �أخ�سر
رد عليه عو�ضُّ � :
الأر�ض كلها و�أربح رئيف.ما يح ّز يف قلبي يا
ممدوح� ،أننا �أعطينا فر�صة للمختار و�أمثاله كي
يتدخل بنا.
لكنَّ احلريق الذي �شب يف ب�ستان عو�ض كان
له كالم �آخر ..معركة جديدة قتل بنهايتها �أكرب
�أوالد عو�ض.
ذلك اليوم كان �أ�صعب يوم تواجهه القرية،
والذي حدث مل يحدث من قبل .فلي�س غريبا
�أن يت�شاجروا على دور ال�سقاية� ،أو �أن �أحدهم
وهو يحرث �أر�ضه اقتلع �شجرة جلاره ...هذه
�أ�شياء ميكن �أن حتدث مرارا لكن الآن هناك من
�سيدفن حتت الرتاب.
قال املختار لزوجته مفاخرا بخربته يف
النفو�س الب�شرية :هل ر�أيت كيف ميكن لعالقة
قوية �أن تنهار بب�ضعة �أيام! ع�شرة عمر يا م ّنور
تذوب كقطعة ثلج يف يوم واحد ...قلت لك فيما
م�ضى �إن العالقات الب�شرية ه�شة ،لكنك قلت
يل :انظر �إىل عو�ض ورئيف ..هل ر�أيت يا جنيتي
ال�صغرية ما حدث بينهما؟
مل ترد منور ،فقط نزلت دموعها ،بينما كان
املختار يفكر بخطة جديدة حلل هذه امل�شكلة
التي تعقدت كثريا بعد �أن فتح املوت �أبوابه،
ودهمته موجة فرح مفاجئة �إذ تراءى له �أن هذه
الأبواب لن تغلق.
ويف بيت عو�ض كان احلزن �سيد املوقف وكان
عو�ض يفكر  :يجب �أن ميوت �أكرب �أوالد رئيف ،ال
�شيء يقهر املوت �إال املوت ...كانت الزوجة تراقبه
� ،أح�ست مبا ينوي فعله ،فنادته ب�صوت مبحوح:
عو�ض ...لكنه مل يلتف �إليها.
لكن ما حدث بعد انتهاء �أيام العزاء الثالثة
كان مفاجئا لأهايل القرية كلهم ،لقد ا�ستيقظوا
�صباح اليوم ال�سابع ،فوجدوا زوجة عو�ض
وكذلك زوجة رئيف مع بع�ض الن�سوة املنا�صرات
لهنّ ،عاريات يف �ساحة القرية ..كان منظرا غريبا
مده�شا �صاعقا لرجال القرية الذين جتمهروا
حولهم كغطاء ،وحاولوا �أن يرغموهم على العودة
�إىل البيوت لكن الن�سوة املعت�صمات رف�ضن الأمر:
لن نلب�س ثيابنا طاملا نار الفرقة م�شتعلة يف ذلك
البيت.
جمد عو�ض يف مكانه يراقب زوجته  ،يت�أمل
ذلك اجل�سد الأبي�ض الذي مل يره منذ وقت
طويل ،تلك املر�أة التي فقدت �أكرب �أبنائها ،تقف
مثل �سنديانة ،متعالية على حزنها ،وملح يف عينيها
حريقا� .آه كم �شعر باخلزي والعار واخلجل ،و ّد
�أن يقول لها :ذبحتني يا امر�أة .نظر �إىل وجهها
الذي ذبل مثل ورود الليل ،كان مثل �أيقونة
العذراء ،كيف هرم فج�أة؟
وبينما كان رجال القرية يفكرون بحل يداوون
به جرهم  ،و�صل رئيف �إىل ال�ساحة وهو يلهث
كح�صان �أنهكه �سباق العمر� ...أما عو�ض فكان
يفكر :ترى هل ميكن لكنوز الأر�ض كلها �أن تعيد
لزوجته وجهها النقي؟

قبل �أ�سبوعني متاماً ,كان ذلك عندما
ملح القلق يعرتي وجهي.قال يل “ يا ابنتي
ال تقلقي�,أنا بخري ,و�إذا م َر �شباط ب�سالم
ف�س�أكون بخري “
�شعرت بقليل من الراحة وخ�صو�صاً حني
تذكرت �أن �شباط �أق�صر ال�شهور ,و�أنه �سيمر
�سريعاً.ولكن عندما جاء �شباط قا�سياً ذلك
العام� ,شعرت معه �أنه بعرث �أو�صايل ,نرثها
ثم مللمها ,وح�شرها يف زاوي ٍة مظلمة.حينها
حب�ست �أنفا�سي ,ثم �أطلقتها �صيح ًة عالي ًة يف
البعيد�...أبييييييييي !
لقد �أدركت الآن كم كان �إح�سا�سه مبحيطه
وبنف�سه كبرياً حني ربط م�صريه بقدوم
�شباط ،هذا ال�شهر املراوغ الذي ال ي�ستقر على
حال .كان ك�أنه يتنب�أ�,أو يقر�أ يف كتاب الغيب.
وجاء �شباط ,اليوم الأول ,الأحد الأول,
�أط َّل من خالله و�شاح �أ�سود ,ظِ ل ما كئيب
يخيم على املكان ,حني فج�أ ًة بدت �شعلة احلياة
مت�ض
وك�أنها قد تبددت و�أخمدت طاقتها ,مل ِ
�سوى ثوانٍ قليلة ,حيث كانت �شهقة احلياة
الأخرية ,ورحل اجل�سد النحيل ,رحلتْ معه
�أنامل خطت �أبدع اللوحات والألوان� ,أبدع
اخلطوط واملعاين ,رحل ولكن بقي كل ما
حوله يتكلم عنه ,يحكي ق�صته ,ي�ؤجج ذكراه
كنار املدفئة التي كانت تلتهب قريب ًة منه
وهو يزداد برود ًة حتى بردت كل الأ�شياء ,كل
الو�سائد ,كل اجلدران ,ومل يبق �أيُّ ركن دافئ,
مل يبق �أي ركن م�ضيء .باتت كلها بارد ًة...
واجم ًة ....رحل دون �أن ينب�س ببنت �شفة ,دون
�أن يقول وداعاً يا ابنتي .خرجت الروح لتحلق
وتتحرر من الآالم التي الزمت اجل�سد النحيل
طوي ً
ال.
والآن �أنظر حويل ف�أرى وجهه يبت�سم� ,أ�شعر
يديه تلم�سان �شعري� ,أ�سمع �صوته احلنون
يقول يل  :عُدتِ ؟ كنت �أنتظركِ  ...ت�أخرتِ
كثرياً.
�أعلم � َ
أنك كنتَ تنتظرين كما يف ك ِّل مرة,
لأعاود زيارتك بني احلني والآخر .والآن...
�س�أنتظرك �أنا ...وال �أدري كم �س�أنتظر ,ولكن...
�أظن �أنه �سيطول االنتظار!..

من الذاكرة
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العا�شقون

الوالدة الع�سرية

• ممدوخ فاخوري
غري عهدي فذر حلكم الظنون
ذاك عهدين رعيته بيميني
لك يا حم�ص كل حبي ،وعهدي
لك باق معطر باحلنني
وحنني الع�شاق طبع �أ�صيل
كلما طاف هاجهم بالأنني
نافح بالوفاء� ،إن جد بني
وفراق �شدا بعذاب الرنني
�شارك الورق نوحها حني �أقوى
الغ�صن من �شدو �إلفه واخلدين
هم �أحبوا ،واحلب عهد و�أمن
دونه العي�ش لي�س بامل�أمون!
مقيم
كيف نحيا من غري حب ٍ
قد جرى يف عروقنا والوتني؟
كذب اجلاحدون �إذ ظلموا قي�س ًا
وظنوا م�س ًا به من جنون
�إن يكن حبه لليلى جنون ًا
ماهو العقل – ويحكم – دلوين!
�أي عي�ش لنا ،و�أي حياة
�إذ ي�سوى املحب بامل�أفون؟!
�إمنا امل�س �أن يفارقه احلـ
ـ�س فيغدو كمثل �صخر مهني
�إمنا العا�شقون من مل يواروا
ح�سهم يف جالمد وحزون
ن�ضروا عي�شنا بذوب �أغانيـ
ـــهم ،و�أحالمنا بذاكي ال�شجون
و�أحالوا الرمال يف البيدر رو�ض ًا
�أين من نفحه �شذا اليا�سمني؟
فعلى الرمل من حداهم عيون
حال فيها ال�سراب ماء معني
فهوانا هواهم ،ور�ؤانا
من ر�ؤاهم ،ومن �أ�ساهم حلوين
حدثوا عن وفائهم كم جتلى
يعربي ال�سنا ،و�ضيء اجلبني
مل يزل للوفاء فينا مقام
قد�سي ،وروعة يف العيون
نحن �أهل له ،وما غاب يوم ًا
عن حمانا ،ومل يغب عن يقيني
�إمنا النا�س بالوفاء ،وقدما
مثلوه بكل غال ثمني
لي�س بدع ًا �أنا وفينا فما ذلـــــ
ــــك �إال وفاء بع�ض الديون
فالأ�صيل الأ�صيل من حفظ العهـــــ
ـــــد وفاء ،و�صانه يف اجلفون:
�صورة تطلق ال�سنا من حميا
ها ،وجتلو ك�آبة املحزون
لي�س كالعا�شقني حر�ص ًا على الـــــــــ
ـــــــعهد ،و�ضن ًا باجلوهر املكنون
وبهذا ومثله مل يزالوا
يكرمون الأبرار يف كل حني

رب ما �أكرم القلوب �إذا �أو
فت ،و�صانت �أبناءها يف العيون
كرمت نف�سها لدن كرمتهم
وب�أمثالهم زهت من قرون
قد علوا� ،إذا رعتهم ،بعالها
ماملن يطلب العال من ركون
«لي�س من مات فا�سرتاح مبيت»
�إمنا املوت يف الر�ضى بالدون!
نف�ضوا عنهم غبار الليايل
مثلما النار بعد طول كمون
زحموا موكب العال بثبات
وجنان ي�شتد من بعد لني
وكذا حق عندهم طلب العلـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــم ولو كان يف بالد ال�صني
كان عبد الكرمي من ذلك الركــــــــــــ
ـــــــــــــب املحامي عن عزه يف عرين
فهو من �سعيه الد�ؤوب �إىل العلــــــــــــــــــ
ـــــــــــــم ،ومن خلقه  ،بح�صن ح�صني
مل يدع مورد ًا �إىل العلم �إ َّ
ال
نازعته �إليه نف�س �ضنني
مطمح حري العال ،فاعرتتها
ن�شوة احللم ،وا�صطرع الظنون!
خطوة ..ثم وثبة ...وتلتها
وثبات جازت �أعايل القنون،
يف �سبيل لقمة مل يطلها
غري عقل مبرتقاها قمني
�أي �صيد لفكره عبقري
لي�س يرميه من وراء كمني
بل �إليه يهوي بعزم قوي
ولو اكنت يف فم التنني!
هو بحر لكن بلج غني
بلآل تزهو ب�شتى الفنون
طف به� ،أو فغ�ص يف مداه
فلديه من كل علق ثمني
جمع العلم ،واملعارف ،والآ
داب ،فا�س�أل فيها تفز باليقني
�إن ت�سله حكم ًا فماهي �إال
وم�ضة الذهن ثم �صوب املزون!
وا�ستنارت به العقول ومازا
لت ترجيه للغد امل�ضمون
كم �أتينا ن�ست�ضيء فلم يخب
�سراج له بغا�شي الدجون
يا �أخا الود� ،أنت تذكر يوم ًا
عدت فيه �إىل حماك امل�صون
ل�ست تن�سى ،وما �أظنك تن�سى
يوم القاكم بقلب حنون
يوم عدمت يف اجلو طارت قلوب
تلتقيكم فيه ب�شوق مكني
ثم زادت فكر منك( ،)1وزانت
لكم احلقل بالقوايف العني

وتوالت ق�صائد ،وتبارت
خطب بالبيان والتبيني
و�أ�شادت بكم طوي ً
ال ،ومنت
نف�سها بالنهو�ض بعد ركون
يوم حالكم «رفيق»( )2بعقد
من حاله ،وقال قول �أمني:
هم الأحبة �إن غابوا و�إن �شهدوا
هواهم ب�سواد القلب منعقد
ن�أت بهم غربة فالدار موح�شة
وخ�ضرة العي�ش ال ظل وال ملد
وهل يطيب لإخوان ال�صفا زمن
وموجعات النوى من حولهم ر�صد؟
�أه ً
ال بكم يا �شمو�س احلي طالعة
لقياكم ،بعد ي�أ�س( ،)3للزمان يد
�أتيتم كي ت�ؤدوا من ر�سالتكم
ما �أوجب الوطن املحبوب فاجنردوا
مل تن�سوا الدار ،والأهوال را�صدة
يف كل فج ،فنعم العون والع�ضد
وكيف يقطع رحم ًا �أوي خون فتى
دم العروبة يف �أعراقه مدد؟
واليوم� ،إذ نرجتيكم للجهاد ،على
جهادكم عاديات اجلهل نعتمد
فحققوا – �أجزل الرحمن �أجركم -
ما �أمل القوم فيكم ،واعملوا جتدوا
*يف تكرمي الدكتور عبد الكرمي اليايف ،خالل
مهرجان حم�ص الثقايف الفني الثالث ع�شر الذي
�أقامه جمل�س املدينة ،يف التا�سع والع�شرين من
ت�شرين الأول  ،1994بالتعاون مع الفعاليات
الثقافية والفنية والأدبية يف املحافظة.
� – 1أقيمت للعائدين ،ومنهم الدكتور يايف ،يف
حفلة تكرمي عام  1945بحم�ص.
 – 2ال�شاعر املرحوم رفيق فاخوري� ،شارك يف
تكرميهم يف ق�صيدة منها الأبيات املذكورة.
� – 3إ�شارة �إىل معاناتهم يف فرن�سا �آنذاك ،يف
�أثناء احلرب العاملية الثانية.

• �شعبان يو�سف  -م�صر
ق�صة ق�صرية مليخائيل بولغاكوف ترجمها
�إىل العربية ،د.غ�سان مرت�ضى ون�شرتها
«الأ�سبوع الأدبي» يف عددها رقم ()444
وال�صادر بتاريخ .1994/12/29
تنجح ق�صة «ال���والدة الع�سرية» يف ر�سم
�أجواء الريف الرو�سي ،ومعاناة الفالحني
الب�سطاء ،ومن خالل جتربة طبيب �شاب
�أوكلت �إليه م�س�ؤولية امل�ستو�صف الب�سيط
والوحيد يف تلك البلدة النائية ،حيث
ت��ب��د�أ �أي��ام��ه الأوىل برتابة مملة وهو
يعاين ب�ضعة مر�ضى من �أعرا�ض خفيفة،
بينما يق�ضي الليايل ال�شتوية ال��ب��اردة
قرب ال�سماور يطالع كتب الت�شريح حيثما
ي�ستدعي �إىل امل�ستو�صف للتعامل مع حالة
والدة ع�سرية مل تكن ي ح�سبانه!..
يف تلك اللحظة احل��رج��ة تتجلى ق��درة
ب��ول��غ��اك��وف يف ر���ص��د ال��ت��وت��ر ال��داخ��ل��ي
لبطله الطبيب ال�شاب ب�أ�سلوبه ال�ساخر
وامل�شوق فيتحول الق�ص من جمرد ت�صوير
واقعه �إىل �شحنة مكثفة من االنفعاالت
املتناق�ضة بني القلق املريع وعدم القدرة
على كبت ال�ضحك نتيجة موقف الطبيب
املرتبك ال��ذي يتذرع ب�إح�ضار تبغه من
امل��ن��زل حتى يت�سنى ل��ه مراجعة �إح��دى
فقرات الكتاب التي تتناول احلالة املاثلة
ب�ين ي��دي��ه ...ال��خ ،ليكت�شف الطبيب يف
نهاية امل��ط��اف �أن جناحه يف �إن��ق��اذ الأم
وامل���ول���ود يعتمد ع��ل��ى حل��ظ��ة �إن�سانية
خا�صة« :كانت ال�ساعة الثانية يف بدايتها
عندما ع��دت �إىل بيتي ،فميزت يف بقعة
�ضوء من ال�صباح على الطاولة فيغرفة
املكتب ،دودي��رل��ي��ان املفتوح ب�سالم على
�صفحة (خماطر التحويل) وتذكرت كيف
جل�ست منذ �ساعة �أعب ال�شاي البارد و�أقلب
�صفحاته ،عندئذٍ حدث �شيء طريف كل
الأ�سطر التي مل يكن ب�إمكاين قراءتها
�أ�صبحت مفهومة متام ًا بعد �أن �أ�ضيئت
�إ�ضاءة جيدة ،وفهمت يف نهاية املطاف هنا
يف �ضوء امل�صباح يف ليل هذا الريف النائي
ما تعنيه املعرفة احلقيقية»...
(التجربة الكبرية) تتحقق يف القرية –
فكرت و�أن��ا �أن��ام – لكن البد من القراءة
اي�ض ًا القراءة �أكرث ف�أكرث..
وجتدر بي الإ�شارة �أخ�ير ًا �إىل الف�سحات
الرحبة التي تقدمها «الأ�سبوع الأدب��ي»
لقرائها من خالل تنوع موادها وجدتها من
حيث اختياراتها الأدبية املوفقة للق�ص�ص
العربية منها ،والأجنبية املرتجمة ناهيك
ع��ن ال��ت��ج��ارب ال�شعرية املتميزة التي
ا�ستمتع بقراءتها ،كيف �أفيد من مقاالتها
ودرا���س��ات��ه��ا امل��ع��م��ق��ة ،و�أمل�����س م��ن خ�لال
مقاالتها االفتتاحية ح��رارة وم�صداقية
املوقف الثقايف اال�صيل ذو البعد القومي
وال���ر�ؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة ،وال �أ ن�سى �أهمية
الر�سائل التي تعك�س �صورة حيوية رائعة
للن�شاط الثقايف يف �سورية ،وبع�ض البلدان
العربية ال�شقيقة ،فتحية حب وتقدير
للأ�سبوع الأدبي.
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يثري الر�أي العام الداخلي والعاملي عليها .ب�سبب عدوانها على الدول  ,ومن
اخل�سائر الب�شرية جلنودها.
فمنذ عام  2008بد�أ ا�ستخدام �شركات املرتزقة ب�شكل علني يف احلروب
و التوترات الدولية  ,وعقد �صفقات بني هذه ال�شركات و وكالة املخابرات
املركزية الأمريكية و وزارات الدفاع الأمريكية  .خا�صة بعد النجاح الكبري
الذي حققته �شركة «بالك ووت��ر» يف العراق خالل �أع��وام ( 2007-2003
) يف الت�صدي للمقاومة العراقية  .وتدمري املدن العراقية التي وقفت �ضد
االحتالل الأمريكي للعراق كمدينة الفلوجة .والتي مت �إ�سكاتها من قبل
مرتزقة «بالك ووتر» بعد عقد قدّ ر بع�شرات املاليني من الدوالرات مع وزارة
الدفاع الأمريكية.

ال�شعور بالأمان �أو الثقة� ,أو التكذيب ليخلق نوع ًا من
ال�شروخ يف �صفوف املجتمع ,ويهيمن عليها وف��ق تلك
الأخبار مما ي�سبب فقدان الثقة فيما بني �أفراد املجتمع,
وهذا ي�ضعف ال�شعور االجتماعي ,لي�سهل ال�سيطرة عليه
من خالل عن�صر اخلوف الذي يتم تهويله ,ومن يبث ذلك
هو يتحني اللحظة املنا�سبة ل�شل تلك القوى التي تقف
�أمام حتقيق م�شروعه الإعالمي �أو الفكري وال�سيا�سي.
وم��ن م��ف��ردات الإ�شاعة �أي�ض ًا مما ت�سبب ن��وع من
االختناقات والوقوع يف االزدحامات �سواء عندما ت�شيع
باملو�ضوعات التي ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف �صموده حول
الغالء� ,أو فقدان مادة� ,أو حدوث جماوز ........
�إن انت�شار اخل�بر م��ره��ون بالو�سيلة التي ت�صدر
عنها الإ�شاعة ,وهذا ما ينطلي على �شريحة وا�سعة من
املجتمع ,ولي�س كل النا�س يبحثون عن تفا�صيل اخلرب
�أو ميتنعون عن ت�صديقه ,ورمبا قد ُي�شفي غليل البع�ض
من ناحية التهكم وال�سيطرة واالذالل للآخرين مبا

حروب املرتزقة  /بقية �ص2

و يف ال��غ��رف املظلمة و���س��رادي��ب امل��خ��اب��رات الأمريكية و الغربية و
ال�صهيونية و بالتعاون مع �أجهزة املخابرات الإقليمية اخلليجية والرتكية،
مت ت�شكيل فرق من املرتزقة الذين ُجلبوا من كل �أنحاء العامل ليقوموا مبهام
الغزو و االحتالل للدول العربية و الإ�سالمية التي ترف�ض الهيمنة الغربية
عليها  .و ت�ستثمر ثرواتها الوطنية ,وحتافظ على �سيادتها و ا�ستقاللها .وبد�أ
�إدخ��ال جيو�ش املرتزقة �إىل تلك البلدان بعد �أن متت التهيئة الإعالمية
و النف�سية لإ�شعال حروب طائفية ومذهبية وعرقية و قبلية  .ف�أدخل
املرتزقة �إىل تلك البلدان حتت �شعارات دينية و مذهبية �صنعها الإعالم
الغربي و العربي التابع له .بعد �أن خدع ال�شعوب ب�أن ما يتم هو ربيع عربي
يجلب الدميقراطية و الرفاهية لها.ولكن بعد �سنوات اكت�شفت تلك ال�شعوب

�أن ما يجري هي حروب ت�شنها القوى املعادية لها من اجل تق�سيم بالدها ,و
نهب ثرواتها ,و حتطيم م�شاريعها التنموية.
فاملرتزقة اليوم يقومون بالنيابة عن جيو�ش الدول الكربى يف �إ�سقاط
الأنظمة  ,و تدمري البنى التحتية و �سرقة ال�ثروات و جتهيل ال�شعوب و
ممار�سة الرعب و اخلوف بقطع الر�ؤو�س و الأج�ساد  .يف الوقت الذي تظهر
الدول الراعية للمرتزقة للر�أي العام الدويل �أنها داعية ملحاربة الإرهاب و
تتحالف �ضده ,دون �أن تدرك �أن ال�شعوب قد ك�شفت خداعها ,و �أدركت �أنها هي
ال�صانع و املمول و املدرب للإرهاب و املرتزقة.و�أنها بد�أت ت�ستيقظ و ت�ستعيد
املبادرة فتقاوم و تقاتل ه�ؤالء املرتزقة و هي م�ؤمنة �أن الن�صر حليف لها و �أن
امل�ؤامرة االمربيالية �سوف ت�سقط قريب ًا.

الإ�شاعة ....والطابور اخلام�س  /بقية �ص4
يعك�س نفو�س انطوائية ,وتعترب هي الأو�ساط الأن�سب
لرواجها ,لذلك ينت�شر بني �صفوفها الكثري من الإ�شاعات,
وحاالت الت�شفي ,لأن من �سمات الإ�شاعة تقبل الت�صديق
بن�سبة عالية جد ًا على �أنها واقعة ال حتتاج �إىل دليل,
والتكذيب لها بن�سبة متدنية.
ت�سري اال�شاعة فيما بني الأفراد  -وتبث يف و�سائل
الإعالم البع�ض منها-الأخبار الغا�ضبة عندما ُي�شاع من
خالل القيام باملجازر والتنكيل باجلثث والتعمد على
�إخفائها ,وتطلق من قبل الطرف امل��ن��اوئ ,لكي تنتقل
بني �صفوف املجتمع ,و ُيذهل املجتمع ,مما يدفعه للحنق
والغ�ضب وي�أخذها على �أنها حقيقة واقعة ,مما يزيد
يف انت�شارها ب�شكل �سريع ,ويعتمد مطلقي اال�شاعة على
عنا�صر الزمان واملكان واال�شخا�ص لكي حتقق ا�ستمرار
زحفها بني �صفوف املجتمع ,وتلبي جزء من ق�ضاياهم
التي يتوج�سون منها ,ليرتك الفرد �أمام معطيات جديدة
جتعله يتخذ مواقف جديدة خمالفة عما كانت معهودة

لديه قبل �سريان تلك الإ�شاعة وتغيري توجهاته.
ا�ستخدمت الإ�شاعة ومبا ي�سمى احلرب االقت�صادية
يف الع�صر احلديث ,على ن�شر �أخبار لتدمري �أ�سواق بعينها
�أو �سلع ًا ,فمث ً
ال ُبثت تقارير عن وجود فريو�س يف بع�ض
احليوانات �أو الطيور ,والذي �سينتقل للإن�سان ,وكذلك
تف�شي ا�شاعة جنون البقر و�سي�ؤثر على حياة النا�س وفق
تقارير وهمية وخادعة ,مما �أدى �إىل ذبحها والتخل�ص
منها ,وبع�ض الدول تعترب هذه املادة هي امل�صدر الأ�سا�سي
يف اقت�صادها ,وهذا تطور يف �أ�ساليب اال�شاعة وترويجها,
لتحقيق غاية ا�سا�سية يف �شكل حروب جديدة يف ميادين
االقت�صاد ,ويف مو�ضع �سيا�سي �أي�ض ًا علينا �أن نعلم كيف
ا�ستخدمت التقنيات احلديثة يف الإع�ل�ام والتزييف
املتعمد الذي انطلى على �شعوب الغرب ,من خالل بثت
قناة “ ”CNNالأمريكية �صورة الطفل ال�شهيد حممد
ال��دُّ رة عندما و�ضعت القلن�سوة على ر�أ�سه مبوجب تلك
التقنيات ,و�إي�صال ر�سالة ب���أن هذا الطفل الوديع هو

طفل ا�سرائيلي ,قد قتله �أحد الفل�سطينيني بالر�صا�ص,
وهو يف ح�ضن �أبيه ,لقد تالقى الت�ضليل الإعالمي وخرب
اال�شاعة يف الهدف والغاية.
من هنا يتبدى لنا خطر الإ�شاعة وت�أثريها على
املجتمعات ,وتغيري �أهدافها� ,أو العدول عن بع�ضها الأخر,
ورمبا خللق نوع من املواجهة وال�صدام فيما بينها ,ولهذا
لها �آثار نف�سية واقت�صادية واجتماعية وحت ّول توجهات
املجتمع من حالة �إىل �أخرى نقي�ضة عما هي عليه ,ف�ض ً
ال
عن حالة الإح��ب��اط والي�أ�س التي ت�صيب املجتمع من
خالل تلك اال�شاعات.
و�إن ط��رق امل��واج��ه��ة وال��ع�لاج ال تقل �أهمية عن
طرق الوقاية منها من خالل الوعي واملعرفة والإعالم,
ودرا�سة الظواهر التي تعيق حركة املجتمع ,والعمل على
يروج
دفع املجتمع يف املثابرة للعمل واالبتعاد عن كل ما ّ
من الإ�شاعات التي تريد احباط القوة الفاعلة للمجتمع
و�صرفها يف غري حملها.

القالدة الذهبية ال�صغرية  /بقية �ص9

�سلف ًا يف �أرجائها .بدا يل غري مرتاح� .أظن ب�أنه من غري املنا�سب �أن �أح�ضر
توما�س الولد ال�سيء �إىل غرفة نومي.
جل�س توما�س وعندما كان يزيح �شعره الرملي عن وجهه الحظت عدة
خدو�ش على ذراعه� .س�ألته  “ :ما هذا ؟ “
“ لقد جرحت نف�سي عند ال�سور “
“ �سور ؟ “.
“ �أحب �أن �أمنح ذلك ال�شرطي جولة رك�ض بني احلني والآخر “.
نظرت �إليه بحرية  ،لقد كان غري م�ؤذٍ على الإطالق ،ما ال�سبب وراء ت�سببه
بكل تلك امل�شاكل يف البلدة ؟
“ رمبا تت�ساءلني مل��اذا �أفعل ذلك “ ق��ال .فهل ق��ر�أ توا�س تومب�سون
�أفكاري ؟
“ �أنت مل تعي�شي مع �أ�شخا�ص مثل �أبي و�أمي .فحياتهما مملة متام ًا مثل
حياة كل النا�س يف البلدة .والوقت الوحيد الذي يك�سران فيه روتينهما اململ
هو حني ي�ؤدباين .يحتاج كل �شخ�ص �إىل بع�ض املتعة� ”.أو�ضح.
“ �إذا ف�أنت متثل كي حتظىباالهتمام ؟ “ هل �أجري �أنا وتوما�س حديثا
من القلب �إىل القلب حق ًا ؟
“ �أظن �أن الأمر �أبعد من ذلك بالن�سبة يل “ نظر باجتاه قالدتي “ ماذا
عنك �أنتِ ؟ ماذا عن هذا الغمو�ض �أيتها الآن�سة جد ّية ؟ “
“ الآن�سة جد ّية ؟ ماذا يفرت�ض �أن يعني ذلك ؟” �إنها جمرد �شيء �أعطتني
�أمي �إياه “� .أخربته .الآن�سة جد ّية ،لقب جيد ،لي�س �أين مل �أ�سمعه من قبل.
“ هل تفتح هذه القالدة ؟” �س�ألني.
“ ال ,مل تفتح �أبدا ال من �أجل �أمي وال من �أجلي “ .ال �أدري ملاذا ,لكني

ح�صرها فـي اثني ع�شر نوع ًا:
 – 1اخلط الكويف:
وهو �أقدم خط فـي قائمة اخلطوط العربية ،بل �أ�صلها
وباعثها ،ومنه تو ّلدت اخلطوط العربية جميعها ،ويق�سم
�شك ًال �إىل:
 – 1 – 1اخلط الكويف الب�سيط الياب�س.
 - 2 – 1اخلط الكويف املورق ،املزهر ،امل�ضفور ،املربع،
الهند�سي... ،
ويق�سم ح�سب الع�صور �إىل كويف القرن الأول ،الثاين،
....
االكويف الفاطمي ،الأيوبي ،العبا�سي.... ،
ويق�سم ح�سب املكان �إىل :الأندل�سي ،ال�شامي ،امل�صري،
....
ويق�سم ح�سب اال�ستعمال �إىل :امل�صحفي ،التذكاري،
املعماري.... ،
 – 2اخلط الن�سخي:
وه��و �أ�صل اخل��ط الثلثي ،وخ��ط الإج���ازة ،وق��د فاق

�شعرت باحلزن� .أمتنى �أن تفتح تلك القالدة� ،أمتنى �أن تفتح �أمي قلبها يل،
ملاذا ال ميكنها �أن تكون مثل توما�س ؟ ل�سنا �أ�صدقاء لكنه مل يجد م�شكلة يف �أن
ي�شرح يل ملاذا يت�سبب بامل�شاكل .اغرورقت عيناي بالدموع.
“هل �أنتِ بخري ؟ “ �س�أل توما�س.
ما الذي �أفعله ببكائي �أمامه مبطلق الأحوال ؟ ما حدث تاليا كان �شيئا
جديدا بالن�سبة يل ،فقد بد�أت �أحتدث عن.....م�شاعري.
لقد �أخربته كل �شيء عن �أم��ي ،كيف �أنها مل تخربين �شيئ ًا �أب��د ًا وال
تخربين الآن ،كيف �أنيّ مل �أرها تبكي وال مرة واحدة .مل يقل وال كلمة بينما
كنت �أتكلم جمال من هنا وهناك.
“ هل انتهيتِ ؟” �س�ألني عندما �سكتت.
�أوم�أت ،وقد �شعرت ببع�ض االرتياح ،ثم بد�أنا العمل على م�شروعنا .لقد
�شعرت ببع�ض احلرج لأين ك�شفت نف�سي �أمامه .كنت �سعيدة لأنه مل يحاول
�أن يقدم يل �أي ن�صيحة� ،أو يحاول معاجلتي ،ف�أنا مل �أكن بحاجة للعالج ،كنت
بحاجة ل�شخ�ص ي�ستمع �إيلّ.
“ �أه ،لقد نفذت الأوراق� .س�أعود حا ً
ال “ �أ�سرعت �إىل غرفة الطابعة
و�أم�سكت رزمة من الأوراق .وعندما عدت كان يجمع �أغرا�ضه.
“ �آ�سف دون ،علي الذهاب �إىل املنزل من �أجل الغداء “.
“ �آه ،ح�سن ًا ”.وكان قد م�شى باجتاه الباب .فتجهم وجهي ،خ�صو�صاً
لأجل العمل يف امل�شروع.
اندفع م�سرع ًا ،ولوحت له حني عرب ال�شارع �أمام بيته .د�س�ست نف�سي يف
ال�سرير وفكرت مبا ح�صل “ .هل �أخربت توا�س حق ًا كل �شيء عن مو�ضوع �أمي
؟” وغفوت قلي ّ
ال بينما كنت �أفكر بالأمر.

عندما ا�ستيقظت من غفوتي ،نظرت �إىل الرف الأمين لأجد �أن قالدتي
قد اختفت .انتف�ضت كاملجنونة “ ،اللعنة !” هل �سرقني توما�س حق ّا ؟
�شعرت بالذنب ملجرد التفكري بذلك� .صحيح �أننا مل نكن �أ�صدقاء لكني �شعرت
ً
غا�ضبة جد ّا و�شعرت
بالراحة معه وظننت ب�أننا توا�صلنا ب�شكل جيد .كنت
بالغباء لأنني وثقت به “ .لقد �أخربين تو ًا عن ق�صة حول هروبه من ال�شرطة
! فكيف �أمكن يل �أن �أثق به ؟” عنّفت نف�سي .و�سحبت �سرتتي وم�شيت باجتاه
الباب .كنت ذاهبة ملواجهة توما�س ولكن مبجرد �أن �شرعت الباب بعنف ر�أيت
ذلك ال�شيء.
كان هناك ظرف �صغري عند مقدمة �شرفتنا .نظرت داخل ذلك الظرف
الأبي�ض حليبي اللون و�شاهدت قالدتي املفتوحة ومعها مالحظة تقول “ :
أنك كنتِ �صريحة ومنفتحة معي “.
�شكر ًا ل ِ
�أعتقد ب�أننا منلك اخليار يف �أن نبحث عن اخلري يف الآخرين �أو �أن ن�سلم
ب�أنهم �سيئني .مل يكن توما�س تومب�سون ولد ًا �سيئ ًا ،كان ما يزال يبحث عن
طريقه يف احلياه .لقد وجد اخلري ّ
يف ،و�ساعدين على مواجهة م�شاكلي ،حتّى
�أنه �أ�صلح يل قالدتي.
�أنهينا� ،أنا وتوما�س ،امل�شروع ،وتفوقنا فيه .نحن ن�سري �إىل املدر�سة مع ًا
معظم الأي��ام ،حتّى �أنه حدثني �أكرث عن والديه .لقد توقف عن التمثيل،
وح�صل على ق�صة �شعر الئقة� .أنا و�أمي �أف�ضل حا ً
ال الآن ،فنحن نرثثر بعد
املدر�سة كاملراهقات وتخربين ق�ص�ص ًا عنها حني كانت يف الثانوية ،نحن ل�سنا
�صديقتني مقربتني� ،أظن �أن توما�س تومب�سون ،الولد الغريب �صاحب اال�سم
ال��ذي يتطابق ج��زءاه ،هو �صديقي املقرب ،لكنها خطوة للأمام� ،أن��ا �أحب
عالقتنا اجلديدة ،حتى �أنني �أحتفظ ب�صورتها يف قالدتي الذهبية ال�صغرية.

�أ�ضواء على اخلط العربي  /بقية �ص11
انت�شاره �أنواع اخلطوط جميعها ل�سهولة كتابته وقراءته،
وعدم اللب�س فـي معرفة �أي حرف منه...
 – 3اخلط الثلثي:
وهو م�ستنبط من خطي اجلليل والطومار ،وهو �سوري
�شامي الن�ش�أة .وميتاز بقوته وجماله وطواعية حروفه
للرتكيب ب�أو�ضاع خمتلفة و�صور متعددة...
 – 4خط الإجازة:
ويعرف بخط التوقيع واخلط الريحاين ،وكان ي�سمى
قدمي ًا بخط املدور �أو اخلط الريا�سي...
 – 5اخلط الفار�سي:
وي�سمى �أي�ض ًا ،خط التعليق وخط الن�ستعليق ،وهو
جميل فـي ا�ستدارته� ،ساحر فـي امتالء مداته الأفقية..
 – 6اخلط الرقعي:
وكان وا�سع االنت�شار فـي الدولة العثمانية ،وهو خط
جميل� ،سهل الكتابة� ،سريع القراءة ،مريح للعني ...وهو
خط الكتابة اليومية العادية...
 – 7اخلط الرقعي املحلق:

وه���و يعك�س ن��زع��ة اخل��ط��اط ل�لاب��ت��داع واالب��ت��ك��ار
والتطوير ،وه��و قريب للنف�س� ،سهل ال��ق��راءة (حروفه
�إعالنية دعائية).
 – 8اخلط الديواين:
ومت��ت��از ح��روف��ه بقوتها وجمالها وانحنائها املعرب،
وا�سرت�سالها ّ
اجلذاب من الأعلى �إىل الأ�سفل فتتذوقه العني
وتتح�س�س مواطن اجلمال فيه...
 – 9اخلط الديواين اجللي (املعلق)
وال ريب ب�أن يت�شابه كثري ًا مع اخلط الديواين الذي
تو ّلد منه (يختلف فـي ر�سم بدايات بع�ض احلروف) ولكنه
– فـي كتابته – �أكرث ترا�ص ًا من اخلط الديواين حيث يتم
ملئ الفراغات جميعها بالت�شكيالت التزيينية والنقط
ال�صغرية املربعة...
 – 10اخلط املغربي:
وله مكانة خا�صة يف بالد املغرب والأندل�س.
 -10اخلط احلديث:

وق��د ا�شتق من اخل��ط الكويف (ك��ويف م�ستحدث) له
قواعده و�أوزانه ومقايي�سه...
 – 12اخلط الفني احلر:
وه��و خ��ط حت���ررت ح��روف��ه م��ن ال��ق��واع��د والأوزان
واملقايي�س املعروفة فـي اخلطوط العربية ...ويعتمد على
ذوق اخلطاط وح�سن تن�سيقه للجملة املكتوبة ومعاناته
لأ�شكال حروفها ،وحت�س�سه جلمالية كل حرف وات�ساقه مع
احلروف الأخرى فـي حالة من ت�شويق امل�شاهد...
*�أعالم اخلطاطني:
على �سبيل املثال ال احل�صر..
خالد بن الهياج ،قطبة املحرر ،مالك بن كثري ،ال�ضحاك
بن عجالن� ،إبراهيم ال�شجري ،ابن مقلة ،ابن البواب� ،أمني
الدين ياقوت ،ابن ال�صائغ ،حمد اهلل الأما�سي (ابن ال�شيخ)
م�صطفى راقم ،ا�سماعيل حقي ،عبدالعزيز الرفاعي ،حممد
م�ؤن�س �أفندي ،ها�شم حممد ،يو�سف ر�سا (�آق��ه) ممدوح
ال�شريف ،حلمي حباب ،بدوي الديراين،
 .....و�آخرون كثريون...
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�صورة من الذاكرة

كتاب جديد لهدى التميمي
عن (دار ال�ساقي) �صدر كتاب (الأدب
العربي ع�بر الع�صور) ل��ه��دى التميمي.
يهدف الكتاب �إىل درا�سة بع�ض الظواهر
الأدب��ي��ة يف ت��اري��خ الأدب ال��ع��رب��ي ،التي
ن�����ش���أت يف �أط����ر اج��ت��م��اع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة
و�سيا�سية معينة ،من خالل توزيع الأدب
العربي �إىل فرتات زمنية وتاريخية ،حيث
تناول الع�صر اجلاهلي ،والع�صر الإ�سالمي،
العبا�سي ،والع�صر
والع�صر الأموي ،والع�صر
ّ
الأندل�سي ،و�شيئ ًا من الع�صر احلديث.
ومبا �أن ق�ضايا الأدب العربي وم�سائله
يف خمتلف الع�صور على درجة من التنوع
واالت�ساع ،فقد وقفت الكاتبة على الق�ضايا
الأدب��ي��ة العامة م��ن خ�لال ت��ن��اول بع�ض
امل�سائل الأدبية البارزة ،التي ت�شكّل حماور رئي�سة يف �أدب هذه الع�صور ،وكان ظهورها نتيجة
م�ؤثرات �سيا�سية واجتماعية وح�ضارية وجمالية وطبيعية خمتلفة� ،ساهمت يف كل ع�صر على
ظهورها بال�شكل الذي ُوجدت عليه.

حنا نقاوة و�أبو �سلمى وحممود دروي�ش 1969

خاطرات
جمال
الدين
الأفغانى

(م�سار ال�شمال -الأخرية الفاعلة
والذات امل�ستلبة يف رحلة ابن ف�ضالن)
كتاب جديد للدكتورة ر�ؤى ح�سني قداح

�ضمن �سل�سلة الدرا�سات من �إ�صدارات احتاد الكتاب العرب �صدر كتاب جديد
للدكتورة ر�ؤى ح�سني قداح حمل عنوان (م�سار ال�شمال -الأخرية الفاعلة والذات
امل�ستلبة يف رحلة ابن ف�ضالن).
ً
ً
يقدم الكتاب قراءة جديدة لن�ص رحلي �إ�شكايل �أثار جدال وا�سعا وت�ضاربت
حوله �آراء النقاد  ،فتحرت الباحثة ر�ؤى ح�سني قداح الدقة واملو�ضوعية قدر
امل�ستطاع ،مرجعة ن�ص ابن ف�ضالن �إىل �سياقه التاريخي بحث ًا عن حقيقة تعبريه
عن �إ�شكالية العالقة بني �أوروب��ا القرو�سطية والإ�سالم ،متوقفة عند ال�سياق
الإيديولوجي الذي �أقحمت فيه ر�سالته.

�إ�سبانيا ت�شيع رفات “ ثريبانت�س” بعد �أربعة قرون
�شيعت �إ�سبانيا رفات الكاتب (ميغيل دي ثريبانت�س)� ،أعظم كتابها بعد مرور نحو  400عام على وفاته ،وذلك و�سط مرا�سم دفن
ر�سمية ،وك�شف النقاب عن ن�صب جنائزي يحوى بقايا عظام يعتقد �أنها ت�شمل عظام م�ؤلف “دون كي�شوت».
وو�ضعت رئي�سة بلدية مدريد�( ،آنا بتويا)� ،إكلي ً
ال من الزهور على الن�صب يف دير مبدريد ،يف مرا�سم �شملت ا�ستعرا�ض ًا ع�سكري ًا
لأن ثريبانت�س كان جندي ًا �أي�ض ًا ،وا�ستخرج خرباء عظام ثريبانتي�س هذا العام بعد قرابة عام من البحث يف الدير الذي يعرف �أن
ثريبانت�س كان مدفون ًا فيه عام  ،1616وجعلت �أعمال الإن�شاء على مدى قرون من ال�صعب حتديد �أين توجد عظامه ،الأمر الذي
زاد من عمليات البحث كي يحدد بدقة ،يف نهاية املطاف ،موقع دفن الكاتب الكبري .جدير بالذكر �أن ثريبانتي�س كان قد �أو�صى قبل
وفاته بدفنه يف الكني�سة التي يعود بنا�ؤها للقرن ال�سابع ع�شر ،وفى العام  1616توفى ثريبانت�س ودفن فيها بالفعل.

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

يف طبعة
جديدة
�أ�صدرت مكتبة الإ�سكندرية طبعة جديدة لكتاب “خاطرات جمال
الدين الأفغاين احل�سيني” ملحمد با�شا املخزومي ،و ذلك يف �إط��ار م�شروع
“�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث
ع�شر و الرابع ع�شر الهجريني/التا�سع ع�شر و الع�شرين امليالديني».
وت�أتى فكرة امل�شروع الذي تنفذه مكتبة الإ�سكندرية من الر�ؤية التي
تتبناها املكتبة ب�ش�أن �ضرورة املحافظة على ال�تراث الفكري و العلمي يف
خمتلف جماالت املعرفة ،و امل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة
ت�أكيد ًا لأهمية التوا�صل بني �أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة
وزارات وم���ؤس���س���ات2400ل.س  -ف��ي ال��وط��نتعبر عن وجة نظر كاتبها
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail : aru@tarassul.sy

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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حفل تكرمي �أع�ضاء احتاد الكتاب العرب املتقاعدين

• نزار بني املرجة

ٌ
نطع� ..أم وطن؟
رقعة �أم ٌ
وبعد كل ما جرى من قتل ودمار وتخريب وجمازر بحق �سورية/
الوط��ن ،نت�ساءل :هل حق ًا ال يزال هناك من ير�ضى �أن يكون بيدق ًا
يف �أيدي �أعداء الوطن؟!..
والوج��ود (امل�ؤ�س��ف) ملث��ل �أولئك� ،أال يعن��ي �أنهم ينظ��رون �إىل
الوط��ن على �أن��ه جمرد (رقع��ة) للعبة �شط��رجن يقوم به��ا العبون
�أ�شرار ،يروق له��م �أن تتحول �سورية ب�سهولها وجبالها ووديانها �إىل
�ساح��ة للع��ب والعب��ث الدامي ال��ذي ال يبايل مب�صري م��ن يبقى حي ًا
�أو م��ن ميوت موت ًا جماني ًا ...لت�ؤول ملكي��ة الوطن /الرقعة يف هذه

�أقام احتاد الكتاب العرب بالتعاون مع وزارة الثقافة حفل تكرمي
لأع�ضاء االحتاد املتقاعدين ،وذلك �صباح االثنني 2015/6/15
يف مكتبة الأ�سد الوطنية بدم�شق بح�ضور الرفيق الدكتور خلف
املفتاح رئي�س مكتب الإع��داد والثقافة والإع�لام وال�سيدة كوليت
خوري م�ست�شارة ال�سيد الرئي�س لل�ش�ؤون الأدبية ،وبد�أت فعاليات
احلفل بالوقوف دقيقة �صمت �إجال ًال لأرواح �شهداء الوطن ومن ثم
الن�شيد الوطني للجمهورية العربية ال�سورية.
ويف كلمته بهذه املنا�سبة �أكد الدكتور ح�سني جمعة رئي�س احتاد
الكتاب العرب �أن الأدباء والكتاب تعويذة الزمان واملكان ول�ؤل�ؤة
الده�شة يف م���آالت ال�صمت الغريب ،وال �سيما حني ي�صبح الوطن
عر�ضة للأزمات واملخاطر ،م�شدد ًا على �أن الأدباء هم بهاء الروح
للوطن ،يحر�سونه مباء العيون التي تذوب مواقف وطنية م�شرفة.
ويف ختام كلمته تقدم الدكتور ح�سني جمعة باالحرتام والتقدير
�إىل �سيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي يحدو م�سرية الوطن ويقودها
بكل نبل و�إخال�ص للحفاظ على ال�سيادة والكرامة ،فهو الرائد
الذي �صان الأمانة ،ولبى نداء ال�شرف وعلمنا كيف ن�صون الوطن
ب���أه��داب العيون ،كما ق��دم ال�شكر واالح�ت�رام والتقدير للجي�ش
العربي ال�سوري الذي تعجز الكلمات عن الوفاء بت�ضحياته وثباته
يف الدفاع عن كرامة ال�شعب والأر�ض.
و�ألقى الأديب ح�سني حموي كلمة املتقاعدين التي ا�ستهلها بقوله:
حني يزداد غب�ش الليل وت�شتد الظلمة الدكناء وتختلط الألوان
والأ�سماء وامل�سميات ،ينبعث �شعار الإب��داع احلق يف �سماء الوطن
ليبدد الظلمة وي��ح��دد �سمات اجل��ه��اد ،م�شري ًا �إىل �أن املثقفني
واملبدعني على اخ��ت�لاف م�شاربهم يبنون ب�سواعدهم الوطن،
م�ؤكد ًا �أنهم النخبة والطليعة والبو�صلة ونب�ض ال�ضمري والوجدان
احلي ،وهم مع قناديل قوافل ال�شهداء يبددون ظلمة الأوط��ان.
ويف ختام احلفل الذي ح�ضره وفد احتاد كتاب رو�سيا الذي يزور
القطر بدعوة من وزارة الثقافة واحتاد الكتاب العرب ،مت توزيع
ال��دروع التكرميية و�شهادات التقدير على الزمالء املتقاعدين
املكرمني الذين عربوا عن �سعادتهم و�شكرهم الحتاد الكتاب العرب
ووزارة الثقافة لقيامهما بهذا التكرمي الذي يثبت �أن املبدع حا�ضر

دائم ًا يف الوجدان ال�سورية ،و�أن الأديب ،و�إن تقاعد ،ال يغيب..
ويذكر �أنه قد مت تكرمي الزمالء املتقاعدين ال�سادة وال�سيدات:
املتقاعدون عام :2009
�أ�سعد �أحمد علي -توفيق عثمان الأ�سدي -زياد ابراهيم املال -عميد
ب�شري دروي�ش -عي�سى جرج�س �سمعان.
املتقاعدون عام :2010
ابراهيم خليل ابراهيم امل�صطفى -جمال جري�س �شحيد -ح�سني
علي حموي -خالد حممد ر�شاد حداد -رزق اهلل حنا هيالن� -سامي
لطفي حمزة -حممد ابراهيم العلي -حممد جالل عبد احلميد
ق�ضيماتي -مروان حممد ر�شاد حداد -نبيل حافظ جديد.
املتقاعدون عام :2011
زه�ير �سليم ج��ب��ور -عبد ال��ك��رمي حممد نا�صيف -عبدو عثمان
حممد -حممد م�صطفى دروي�ش -حممد ندمي ندمي -حممود جرب
الربداوي.
املتقاعدون عام :2012
عبد اهلل �أب��و هيف -عبد ال��رزاق حممد الأ�صفر -عبد الوهاب
حممد خري ال�شيخ خليل -ع�صام جميل الع�سلي -حممد خري عبد
احلليم �شيخ مو�س -حممد عدنان م�صطفى م��راد -مم��دوح ر�ضا
الها�شمي (�سكاف) -ه�شام حممد ر�شاد حداد -حممد عدنان قيطاز.
املتقاعدون عام :2013
�أحمد منري تركي احلم�ش� -شوكت علي يو�سف -عبد الرحمن ح�سني
عمار -عبد اللطيف حممد حمرز -عبد الهادي عبد اجلبار طبل-
لطيفة ر�شيد ديب -حممود �أحمد ال�سيد -حممود مفلح البكر -وليد
عبدو معماري -وليد حممد م�شوح.
املتقاعدون عام :2014
ابراهيم �أحمد �صالح (من�صور)� -أديب حممد خ�ضور -جاك �صربي
�شما�س� -ضحى حممد مهنا -ع��ارف حممد حديفة -علي حممد
�سلطان -علي يو�سف �أبو ع�ساف -في�صل جميل الرا�شد -ماجد �سامل
عالء الدين -حممد منذر لطفي -حممود فار�س املقداد -مظهر
ر�شيد احلجي -جناح ر�ضا العطار -ن��زار حممد عبد اهلل -وداد
حممود قباين.

احلالة �إىل �أولئك الغرباء القتلة والعابثني...؟
وبعد و�ضوح هوية القاتل وهوية القتيل يف تلك اللعبة الدامية
الق��ذرة التي يقوم به��ا �أعداء �سورية/الوط��ن ،..وبعد كل ما جرى
ويج��ري �أي�ض�� ًا� ،أال يحق لنا �أن نت�س��اءل �أي�ض ًا :كي��ف يقبل البع�ض
الآخ��ر �أن يك��ون جم��رد �ضحي��ة ،..ال ر�أي له��ا وال موق��ف �إزاء م��ا
يح�صل؟ ويف هذه احلالة �أال يكون الوطن مب�ساحاته التي ت�ستوعب
�أبنائ��ه م��ن �أق�ص��اه �إىل �أق�ص��اه ،جم��رد (نطع) يف نظ��ر �أولئك غري
املبال�ين مب�ستقب��ل ه��ذا الوط��ن (وحت��ى مب�ستقبله��م ال�شخ�ص��ي!)
عندم��ا �سي�صبح��ون بع��د فرتة قد تق�ص��ر �أو تطول جم��رد �أرقام يف
�سل�سل��ة ال�ضحايا ،لأنهم ارت�ضوا �أن يك��ون قتلى مذبوحني على ذلك
النطع ،دون �أن يكون لهم موقف مقاوم �أو راف�ض على الأقل ملا يقوم
ب��ه التكفريي��ون الإرهابي��ون القتل��ة  /الأدوات ،م��ن جرائ��م بحق
الوطن و�أبنائه؟!...
 ...وبعد كل ما جرى� ،أال يجدر باملواطن ال�سوري يف كل بقعة من
�أر���ض هذا الوطن �أن ي�س�أل عن م�صري الوطن/اخلارطة ،يف خ�ضم �أو
م�آل ما نعي�شه من �أيام و�ساعات الدم واخلراب التي تريد اال�ستيالء
عل��ى �أعمارن��ا و�أعمار �أبنائن��ا و�أجيالنا القادم��ة ،..ليتحول بعدها
الوط��ن /اخلارط��ة املطب��وع يف عيونن��ا و�أذهاننا �إىل جم��رد ذكرى
م�ؤملة؟!
الرقع��ة ..والنط��ع ..واخلارط��ة ،..كله��ا �ص��ور ومن��اذج بات��ت
موج��ودة بقوة م��ن حولك �أيها ال�س��وري ..فهل يك��ون خيارك ..هو

املدير امل�س ـ�ؤول :د.ح�س ــني جمعــة
جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

رئي�س احتاد الكتاب العرب

مدي ــر التحريـ ـ ـ ــر :با�سم عبدو

هيئة التحرير:

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة
علي املزعل  -توفيق �أحمد
املدير الفني :ن�ضــال فهيـم عي ـ ــ�سى عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم
م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

الوط��ن ..وال �ش��يء غري الوطن؟! لأنن��ا ويف املح�صلة �سنكون كلنا ال
�شيء �إذا كانت �أرواحنا و�أج�سادنا بال وطن؟!
www. marje.syriaprof.com

